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Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02
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Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003068-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (REU)

FUGINI ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove o cumprimento da decisão ID 12942661, tendo em vista o 

não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006696-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLI RIBEIRO MACEDO (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 25377471.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013601-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO OAB - DF41689 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. FURTADO BUENO - ME (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 25017060.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003314-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KEMPER CARLOS PEREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003314-52.2017 Ação: Cobrança der Seguro Obrigatório Autor: João 

Luiz de Souza Réu: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Vistos, etc. 

Publicada a decisão inicial, peticionara a embargante, alegando a 

existência de erro material, pois constou, no corpo da decisão 

“...condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios...”. A decisão contém, efetivamente, erro material constatável 

ictu oculi, provida de digitação, pois deveria constar “...condeno o autor no 

pagamento das custas processuais em honorários advocatícios,... ”. 

Assim, declaro o erro material existente na decisão, cujo item do 

dispositivo passa a ser “...condeno o autor no pagamento das custas 

processuais em honorários advocatícios,... ”. Na parte que não foi objeto 

da correção, permanece a decisão como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 15/outubro/2019.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

AGREGAR COMERCIO E SERVICOS AGRICOLA E EMPRESARIAL LTDA - 

ME (EXECUTADO)

DEBORA LOURDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 25078908.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007026-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARCISO CESAR FRANCISCO (EXECUTADO)

 

Intimação da advogada da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 25089374.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003414-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVENIN SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Seara Ind. e Comercio de Produtos Agropecuarios (REU)

VALDINEI EUGENIO DOS SANTOS (REU)

Fazenda Quatro Estrelas (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR OAB - MS21474 (ADVOGADO(A))

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

MARIA CIARROCHI ROLAND GOMES OAB - PR83904 (ADVOGADO(A))

ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA OAB - MS17283 (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora para no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que 

direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora para no prazo de 05(cinco) dias: 1 - Requerer o 

que direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos ou, 2 - 

Que informe nos autos se a Parte Autora comparecerá à audiência 

independentemente de intimação por parte do Juízo.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010843-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE PAVANI CAMPOS OAB - SP228214 (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a Parte Autora, para que tome conhecimento do documento ID 

30354224, que designou o dia a 25/05/2020, às 14:15h para oitiva de 

testemunha junto ao Juízo do SETOR UNIFICADO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS da COMARCA DE SÃO PAULO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007854-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINI & CIA LTDA - AÇOMETAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GUIMARAES MARQUES RAMOS DA FONSECA SCHNEIDER 

CONTINI OAB - MT12993/O (ADVOGADO(A))

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados da parte autora, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifestem sobre a certidão de Id. 24168017.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013622-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PERON FERRARI S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ZELIRIO FERRARI OAB - PR43423 (ADVOGADO(A))

CELSO HENRIQUE NERIS SATO OAB - PR79408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Para o cumprimento da determinação ID 30245810 (quanto à testemunha a 

ser ouvida), fica a parte requerida intimada que: 1 - Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC), devendo 

comprovar nos autos o cumprimento do art. 455, § 1º do CPC ou informar 

a hipótese do § 2º do mesmo artigo; 2 - Havendo necessidade da 

intimação ser feita pela via judicial deverá comprovar nos autos os 

requisitos do § 4º do artigo 455 do CPC; 3 – Comprovados os requisitos do 

§ 4º do artigo 455 do CPC, (caso não seja beneficiária da Justiça Gratuita), 

deverá a parte depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias da oferta do rol, ficando desde já intimado para este fim.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004599-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MACENA DOS SANTOS (REQUERIDO)

VANZ & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

REGINALDO VANZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004599-12.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Nova Mutum 

– MT Autor/Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ouro 

Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde. Réus/Executados: Vanz & 

Silva Ltda e Outros. Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor de VANZ & SILVA LTDA, REGINALDO 

VANZ E PAULO CESAR MACENA DOS SANTOS, com qualificação nos 

autos, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, 

expedindo-se o necessário. Caso a secretaria observe a falta de alguma 

peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao 

Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução 

imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 25 de março de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009699-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSAAD TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN MARCEL PAISANI OAB - PR45467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009699-45.2019 Ação: Cobrança Autora: Transaad Transportes Ltda 

Me. Réus: Rodovia Transportes Ltda e Sipal Indústria e Comércio Ltda. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (ID 25451977), 

determino a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo 

negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte autora por 

edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 25 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013036-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLENCORE AGRICULTURE B.V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES OAB - SP151652 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (EXECUTADO)

TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013036-42.2019 Ação: Execução Exequente: Glencore Grain BV. 

Executado: Torre Industria Textil e Armazéns Gerais Ltda e Outro. Vistos, 

etc... Analisando os documentos constantes nos autos, verifico que o 

presente feito encontra-se incompleto, assim sendo, oficie-se ao Juízo da 

5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, solicitando o envio de cópia 

integral dos autos nº1030790-87.2013.8.26.0100, a fim de possibilitar o 

prosseguimento do feito. Vindo aos autos, conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de março de 2020. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011136-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO REGINALDO DIAS (REQUERIDO)

EVERTON AGUIAR DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALLAN DERIK CONSTANTINO BENKENDORF OAB - PR56179 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011136-24.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Paranaguá - 

PR Autor: Sompo Seguros S/A. Réus: Everton Aguiar de Moraes e Outro. 

Vistos, etc. Para inquirição da testemunha, hei por bem em designar o dia 

02 de julho de 2020, às 14h30min. Comunique-se o douto Juízo 

deprecante. Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. 

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez 

cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002062-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CRISTIANO REGO 71548254134 (EXECUTADO)

DAYANE GOMES SOARES (EXECUTADO)

ROBSON CRISTIANO REGO (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre as correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011136-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO REGINALDO DIAS (REQUERIDO)

EVERTON AGUIAR DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN DERIK CONSTANTINO BENKENDORF OAB - PR56179 

(ADVOGADO(A))

 

Para o cumprimento da determinação ID 30245826 (quanto à testemunha 

arrolada), fica a parte AUTORA intimada que: 1 - Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC), devendo 

comprovar nos autos o cumprimento do art. 455, § 1º do CPC ou informar 

a hipótese do § 2º do mesmo artigo; 2 - Havendo necessidade da 

intimação ser feita pela via judicial deverá comprovar nos autos os 

requisitos do § 4º do artigo 455 do CPC, fazendo-o com tempo hábil para 

expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

(recomenda-se 30 dias de antecedência da data aprazada); 3 – 

Comprovados os requisitos do § 4º do artigo 455 do CPC, (caso não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita), deverá a parte depositar a diligência do 

senhor oficial, ficando desde já intimado para este fim.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005493-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS EUGENIO PEZARICO (REQUERIDO)

INEZ MARIA IZOTON PEZARICO (REQUERIDO)

OSMAR LUIZ PESARICO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

deposite a diligência do Oficial de Justiça do Bairro Marinópolis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004240-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FLORENCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste sobre a petição de ID 25110934.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004911-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTIANE RIBEIRO OAB - SP208115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO LEANDRO DE JESUS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO MARQUES OAB - SP147304 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FERNANDO HENRIQUE GANDARA SOARES (TESTEMUNHA)

 

Para o cumprimento da determinação ID 30246624 (quanto à testemunha 

arrolada), fica a parte AUTORA intimada que: 1 - Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC), devendo 

comprovar nos autos o cumprimento do art. 455, § 1º do CPC ou informar 

a hipótese do § 2º do mesmo artigo; 2 - Havendo necessidade de 

intimação pela via judicial, deverá o(a) interessado(a) comprovar nos 

autos os requisitos do § 4º do artigo 455 do CPC, fazendo-o com tempo 

hábil para expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

(recomenda-se 30 dias de antecedência da data aprazada); 3 – 

Comprovados os requisitos do § 4º do artigo 455 do CPC, (caso não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita), deverá a parte depositar, no mesmo ato, 

a diligência do senhor oficial, ficando desde já intimado para este fim.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004911-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTIANE RIBEIRO OAB - SP208115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO LEANDRO DE JESUS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO MARQUES OAB - SP147304 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FERNANDO HENRIQUE GANDARA SOARES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004911-85.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Araçatuba - 

SP Autor: Marcos Ribeiro e Cia Ltda. Réu: Júlio Leandro de Jesus Me. 

Vistos, etc. Para inquirição da testemunha, hei por bem em designar o dia 

02 de julho de 2020, às 15h00min. Comunique-se o douto Juízo 

deprecante. Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. 

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez 

cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008274-51.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR IZIDORO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

VALDIR IZIDORO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 25206177.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007981-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LAZARO MOREIRA CLEMENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012937-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUATHAINI SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012937-72.2019 Ação: Ordinária Autora: Luathaini Soares Pereira. 

Réu: Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios.. Vistos, etc... 

Analisando os documentos constantes nos autos, verifico que o presente 

feito encontra-se incompleto, eis que sequer consta a decisão que 

declinou da competência, assim sendo, determino a intimação a parte 

autora, via seu bastante procurador, para que, no prazo de (5) cinco dias, 

traga aos autos cópia integral do processo nº2834-73.2017.4.01.3602, a 

fim de possibilitar o prosseguimento do feito. Vindo aos autos, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003860-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISI BASSI MARTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (REU)

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (REU)

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (REU)

 

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

dias, indique a numeração ou quadra e lote do logradouro onde a citação 

será realizada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004106-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE REGINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004106-06.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autora: Leonice Regina dos Santos. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc. Remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça com nossas homenagens (art.1.013, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004273-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005912-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REU)

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (REU)

 

Intima-se a parte autora para que, no prazo de 05(cinco) dias, proceda ao 

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, juntando-se a guia e o comprovante do referido pagamento nos 

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home#/home TUTORIAL: 1) clicar em "Emitir 

Guia"; 2) Selecionar Serviço: "DILIGÊNCIA"; 3) optar por "1º Grau"; 4) 

Informar o número do Processo e clicar "Buscar", conferir dados e clicar 

"Próximo" ; 5) Informar Cidade e Bairro e clicar "+Adicionar Bairro" (podem 

ser adicionados vários Bairros); 6)-Informar dados do Pagante; 7) Clicar 

em "Gerar guia". OBSERVAÇÃO: Após o pagamento, a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006512-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO BATISTA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO PERAL PERALTA JUNIOR OAB - RJ131262 (ADVOGADO(A))

THIAGO MAGACHO MESQUITA OAB - RJ146180 (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte Requerida /Apelada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008979-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS FASAUTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que 

de direito nos autos face a Certidão ID 24974642. OBSERVAÇÃO: Os 

Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias. – Art. 393 da CNGC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006563-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CALVI FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº. 

1006563-11/2017 Ação: Cobrança Autor: Douglas Calvi Ferreira. Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. 

DOUGLAS CALVI FERREIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, pleiteando assistência 

judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

via seu bastante procurador, para no prazo de (15) quinze dias emende a 

inicial, acostando os documentos legíveis e indispensáveis à propositura 

da demanda (especificamente o comprovante de endereço no qual a parte 

autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo 

venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora); bem como, documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto nos artigos 319 e 320, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do CPC. Transcorrido o prazo consignado, o que deverá ser 

certificado, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000595-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SCALEZ (EXECUTADO)

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação da advogada da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 25348478.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008089-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RODRIGUES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT19897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REU)

AYMORE (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

Intimação dos advogados do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestem sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 24878088.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001150-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das advogadas do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereçam réplica à contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003469-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FABIANO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003469-21/2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Terezinha Fabiano Rodrigues. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório 

de (fl.337 – correspondência ID 29126967), hei por bem em deferir o 

levantamento do valor depositado às (fls.331/334 – correspondência ID 

28945887 a ID 28945890), com suas devidas correções, em favor da 

parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial, após arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003525-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003525-88/2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

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

etc. Considerando a divergência entre o bloqueio judicial realizado às 

(fls.214/217 – correspondência ID 25962161 e ID 25962170) e os 

cálculos/valores apresentados pela parte executada em sua impugnação 

à penhora de (fls.224/236 – correspondência ID 26110512), determino 

remessa à Contadora Judicial, para confecção de cálculo atualizado do 

débito, nos termos da sentença de (fls.73/79 – correspondência ID 

12243719 a ID 25962170) do v. acórdão de (fls.197/200 – 

correspondência ID 20354651 a ID 20354652) transitado em julgado à 

(fl.201 – correspondência ID 20354653), devendo ser amortizado o débito, 
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em consonância com o bloqueio realizado à (fl.217 – correspondência ID 

25962170). Por fim, vindo aos autos dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 26 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016744-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIE ACACIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016744-03.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Josiê 

Acácio de Almeida. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Vistos, etc. JOSIÊ ACÁCIO DE ALMEIDA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho a 

emenda a inicial de (ID 29148550). Considerando o documento de (ID 

27572275), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). Considerando o fato de que a presente ação versa sobre 

cobrança de seguro obrigatório em decorrência de acidente de veículo 

automotor e, ciente de que é de conhecimento público que a seguradora 

que integra o polo passivo, neste tipo de ação, costumeiramente entabula 

acordo, somente, após a produção de prova pericial, hei por bem não 

designar a audiência de conciliação prevista no artigo 344 do Código de 

Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do 

Código de Processo Civil. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências 

dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a 

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

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 24 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017041-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RAMIRO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1017041-10.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: 

Edivaldo Ramiro Dias. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Vistos, etc. EDIVALDO RAMIRO DIAS, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho a 

emenda a inicial de (ID 29148550) e, via de consequência, determino o 

cancelamento da certidão de (ID 30593132). Considerando o documento 

de (ID 27694694, pág.05), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, CPC). Considerando o fato de que a presente ação versa 

sobre cobrança de seguro obrigatório em decorrência de acidente de 

veículo automotor e, ciente de que é de conhecimento público que a 

seguradora que integra o polo passivo, neste tipo de ação, 

costumeiramente entabula acordo, somente, após a produção de prova 

pericial, hei por bem não designar a audiência de conciliação prevista no 

artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, 

incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009722-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA VILELA PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009722-59/2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano 

Moral Autor: Alzira Vilela Passos. Ré: Telefônica Brasil S/A. Vistos, etc. 

Analisando os termos dos petitórios de (fl.267/270 – correspondência ID 

28157477 a ID 30662799), hei por bem em deferir o levantamento do valor 

depositado às (fls.262/265 – correspondência ID 28136038 a ID 

28136036), com suas devidas correções, em favor da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial, após arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 26 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002364-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1002364-38.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Ré: Rodobr Transportes Ltda. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor RODOBR TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. Pois 

bem, analisando a questão posta a liça, verifica-se que a pretensão da 

autora não deve ser levada em consideração, num primeiro momento, 

diante da existência de Ação de Recuperação Judicial (Processo 

nº1003027-84.2020.8.11.0003) proposta pela requerida, no qual fora 

deferida a manutenção na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento 

de suas atividades, conforme decisão de (ID 29667119) e ofício de (ID 

29667118). Determina o artigo 49 da Lei nº. 11.101, de 2.005, que “estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos”. Esclarece o § 3º, da mencionada norma 

legal, que: “tratando-se de credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de 

proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos 

contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 

incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com 

reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da 

recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 
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devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”. 

(Grifo nosso). Conforme se verifica dos autos, o crédito objeto da ação de 

busca e apreensão, se submete aos efeitos da recuperação judicial da ré, 

devido à essencialidade dos bens objetos da ação em relação a atividade 

desenvolvida pela mesma. Ademais, restou noticiado nos presentes autos 

essencialidade dos bens para o desenvolvimento da atividade empresarial, 

e os bens objeto da presente ação é justamente o necessário ao 

cumprimento dessa finalidade. Nesse sentido, vejamos as jurisprudências: 

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.089.956 - SP (2017/0091538-3) 

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : TES - 

TRANSPORTES ESPECIAIS SCARPELLINI EIRELI ADVOGADOS : ELIAS 

MUBARAK JUNIOR - SP120415 THAIS LIE ENOMOTO NAKASAWA - 

SP346073 AGRAVADO : BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 

ADVOGADOS : MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP071318 

ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO - SP166822 DECISÃO (...) 

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. BENS 

ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Conflito de competência 

suscitado em 04/05/2016. Atribuído ao Gabinete em 14/11/2016. 2. Apesar 

de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 

imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo 

universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade 

produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a 

retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à 

sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. 

Na espécie a constrição dos veículos alienados fiduciariamente implicaria 

a retirada de bens essenciais à atividade da recuperanda, que atua no 

ramo de transportes. 3. Conflito conhecido. Estabelecida a competência do 

juízo em que se processa a recuperação judicial. (CC 146.631/MG, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 

19/12/2016) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 4- O mero decurso do prazo de 180 

dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, 

autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez 

que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele 

diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a 

manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da 

recuperanda. Precedentes. 5- O processo de recuperação é 

sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra 

rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor 

que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra 

depois de escoado o prazo de 180 dias. 6- Hipótese em que o Tribunal de 

origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não 

está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da 

assembleia de credores, não se justificando, portanto, o risco de se 

frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação do prazo. 7- A 

análise da insurgência do recorrente, no que se refere à existência ou não 

de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das 

ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de 

fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 

da Súmula/STJ. 8- Recurso especial não provido. (REsp 1610860/PB, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

19/12/2016) No caso, o juiz de primeiro grau, em virtude do deferimento do 

processamento da recuperação judicial da ré e da suspensão do 

processo de busca e apreensão - por 180 dias -, (i) indeferiu pedido do 

banco/autor voltado a ver liberada/permitida a transferência (venda) de 

bens objeto da ação de busca e apreensão (veículos automotores e 

semirreboques basculantes), (ii) autorizou a circulação de tais bens e (iii) 

suspendeu o cumprimento da liminar. Segundo os autos, a ação de 

recuperação judicial tramita perante a 1ª Vara Cível da comarca de 

Ribeirão Preto (SP), e a ação de busca e apreensão corre na 9ª Vara Cível 

da mesma comarca. O banco interpôs agravo de instrumento, ao qual o 

Tribunal de origem, nos autos da ação de busca e apreensão, deu 

provimento para autorizar o trâmite regular da ação, sob a compreensão 

de que "a suspensão só deve perdurar pelo prazo de 180 dias do 

deferimento da recuperação judicial, (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005) 

que, na hipótese, já está ultrapassado" , e de que não cabe "cogitar-se em 

essencialidade dos bens à atividade empresarial, por força do já 

mencionado art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial". Como se vê, o 

Tribunal de origem decidiu em desarmonia com o entendimento do STJ, 

merecendo reforma o acórdão recorrido. Em face do exposto, conheço do 

agravo para dar provimento ao recurso especial com o propósito de negar 

provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de 

agosto de 2017. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora.” (STJ - 

AREsp: 1089956 SP 2017/0091538-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 22/08/2017) “DECISÃO: Acordam os 

integrantes da 18ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por 

unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente 

recurso, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 1182457-4 (18ª CCiv - TJPR) Origem: VARA CÍVEL DO 

FORO REGIONAL DE ROLÂNDIA Agravante: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Agravada: CALIFORNIA LOTEADORA E INCORPORAÇÃO 

LTDA Juiz Relator: HORÁCIO RIBAS TEIXEIRA1AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MÁQUINA ESSENCIAL À 

CONTINUIDADE DA SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL - POSSIBILIDADE DE 

MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA DEVEDORA - SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL - INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/05 - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RELATÓRIO1.” (TJPR - 18ª C.Cível 

- AI - 1182457-4 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Regional de 

Rolândia - Rel.: Horácio Ribas Teixeira - Unânime - - J. 16.09.2015) (TJ-PR 

- AI: 11824574 PR 1182457-4 (Acórdão), Relator: Horácio Ribas Teixeira, 

Data de Julgamento: 16/09/2015, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1659 30/09/2015) Dessa forma, imperioso que o estabelecido na Lei 

11.101/05 seja observado, razão pela qual, hei por bem determinar que os 

bens descritos e caracterizados nos autos permaneçam na posse da ré, 

até ulteriores deliberações deste juízo. Considerando-se a ação de 

recuperação judicial supramencionada, o processo ficará paralisado até a 

conclusão do processo de recuperação judicial, sendo certo que a parte 

autora deverá adotar providência no sentido de informar esse juízo acerca 

do cumprimento ou não do plano. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 26 de 

março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016261-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA VIANA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016261-70.2019 Ação: Cobrança Autora: Franciele dos Reis Machado. 

Réu: Francisco Assis Vieira Viana. Vistos, etc. FRANCIELE DOS REIS 

MACHADO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de FRANCISCO ASSIS VIEIRA 

VIANA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os 

documentos acostados aos autos, hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Em consonância com o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 05 de agosto de 2020, às 10h30min, no CEJUSC. Cite-se, 

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

Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a 

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

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016837-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JENICE LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

ROBERTO SAVIO BORGES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016837-63.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S/A. Executados: Roberto Savio Borges – ME e Outra. 

Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de Título 

Extrajudicial” em desfavor de ROBERTO SAVIO BORGES - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, e JENICE LIMA DA SILVA, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C 

I D O: Cite-se o executado, na pessoa de seu inventariante, para que no 

prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: ao advogado 

do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereçam embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000286-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CANDIDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVAL MORAIS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000286-71.2020 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: Pedro 

Candido dos Santos. Executado: Lucival Morais Lima. Vistos, etc. PEDRO 

CANDIDO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Execução por Quantia Certa” em desfavor 

de LUCIVAL MORAIS LIMAS, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Deixo de 

analisar o pleito de assistência judiciária, eis que a parte exequente 

recolhera as custas judicias (ID 29201743 e ID 29201747). Cite-se o 

executado, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15) Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: 

ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereçam embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006330-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFA LINE TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006330-43.2019 Ação: Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por 

Danos Morais Autora: Rodoagro Transportes Ltda. Ré: Rafa Line 

Transportadora Ltda. Vistos, etc... Inicialmente, considerando que a 

audiência de conciliação designada para o dia 25.11.2019 fora cancelada, 

conforme decisão de (ID 26046328), hei por bem em anular a audiência 

realizada de (ID 264310800). Lado outro, analisando os termos do petitório 

de (ID 26472937), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, 

determino a citação da ré por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e 

artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) 

trinta dias. Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC. Transcorridos os prazos, o que deve ser 

certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de março 

de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014005-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCINA RODRIGUES CONSTANTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDALVA VARELA DA SILVA OAB - MT20260/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014005-57.2019 Ação: Usucapião Autora: Delcina Rodrigues 

Constantino. Réu: Imobiliária Nossa Senhora Aparecida Ltda. Vistos, etc. 

DECLINA RODRIGUES CONSTANTINO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Usucapião” em desfavor 

de IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, com qualificação 

nos autos. Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para 

sanar as irregularidades, entretanto, não cumprira integralmente com o 

determinado no (Id 26332541), conforme certidão de (Id 29562865). É o 

relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de 

extinção do feito, a parte autora não adotou as medidas indispensáveis à 

propositura da demanda, conforme determinado no (Id 26332541). Como 

se sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a 

intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a 

intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO 

ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não 

atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da 

inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu 

indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 10 de 343



DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por DELCINA RODRIGUES CONSTANTINO, em desfavor de 

IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, com fulcro no 

parágrafo único, do art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo 

Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Sem custas, uma vez 

que beneficiária da assistência judiciária. Sem honorários haja vista que 

não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas 

as demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de 

março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012072-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE MATOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012072-49.2019 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S.A. – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Ré: Karine Matos da Silva. Vistos, 

etc. OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de KARINE MATOS DA SILVA, com 

qualificação nos autos. Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu 

patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, não cumprira com o 

determinado no (Id 24838275), conforme certidão de (Id 29282174). É o 

relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de 

extinção do feito, a parte autora não adotou as medidas indispensáveis à 

propositura da demanda, conforme determinado no (Id 24838275). Como 

se sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a 

intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a 

intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO 

ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não 

atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da 

inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu 

indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de KARINE MATOS DA SILVA, com fulcro no parágrafo único, do 

art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista 

que indefiro a petição inicial. Custas pela autora. Sem honorários haja vista 

que não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e 

cumpridas as demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009189-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIUSA DE CAMARGO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009189-32.2019 Ação: Reintegração de Posse Autora: Silvana Correa. 

Ré: Eva Mariusa de Camargo. Vistos, etc. SILVANA CORREA, com 

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

Reintegração de Posse” em desfavor de EVA MARIUSA DE CAMARGO, 

com qualificação nos autos. Outrossim, a parte autora fora intimada, via 

seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, não cumprira com 

o determinado no (Id 26332541 - último parágrafo), conforme certidão de 

(Id 29562865). É o relatório necessário. D E C I D O: Inicialmente, 

considerando os termos do petitório de (ID 28072679), hei por bem em 

revogar a primeira parte do despacho de (ID 26374146), eis que a parte 

autora recolhera as custas judiciais, conforme (ID 23157944 e ID 

23157948). Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte 

autora não adotou as medidas indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado no (Id 26374146 – último parágrafo). Como se sabe, 

para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação 

pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação 

pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO 

ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não 

atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da 

inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu 

indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por SILVANA CORREA, em desfavor de EVA MARIUSA DE 

CAMARGO, com fulcro no parágrafo único, do art. 321, e art. 485, I, 

ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição 

inicial. Custas pela parte autora. Sem honorários haja vista que não houve 

a citação da parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais 

formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de março de 

2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008511-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAUL LOURENCO DE LIMA (AUTOR(A))

IRINA CAVALCANTE LEITE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FRANCISCO PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008511-17.2019 Ação: Usucapião Autores: Saul Lourenço de Lima e 

Outro. Réu: Reinaldo Francisco Pereira. Vistos, etc. SAUL LOURENÇO DE 

LIMA e IRINA CAVALCANTE LEITE DE LIMA, com qualificação nos autos, 

ingressaram neste juízo com a presente “Ação de Usucapião” em 
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desfavor de REINALDO FRANCISCO PEREIRA, com qualificação nos autos. 

Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as 

irregularidades, entretanto, não cumprira integralmente com o determinado 

no (Id 23163364), conforme certidão de (Id 26259767). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do 

feito, a parte autora não adotou as medidas indispensáveis à propositura 

da demanda, conforme determinado no (Id 23163364). Como se sabe, para 

o indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da 

parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das 

partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de 

determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 

2a Seção). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO 

ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não 

atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da 

inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu 

indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por SAUL LOURENÇO DE LIMA e IRINA CAVALCANTE LEITE DE 

LIMA, em desfavor de REINALDO FRANCISCO PEREIRA, com fulcro no 

parágrafo único, do art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo 

Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Sem custas, uma vez 

que beneficiária da assistência judiciária. Sem honorários haja vista que 

não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas 

as demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de 

março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003959-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUSYLE BETHANIA PIRES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003959-09.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Susyle Bethania Pires de Barros. Ré: Banco BMG S/A. Vistos, etc. 

SUSYLE BETHANIA PIRES DE BARROS, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de BANCO BMG S/A, 

com qualificação nos autos. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

autora deixara de proceder ao recolhimento das custas iniciais, conforme 

determinado no (ID 25225917) e certificado no (ID 29396424), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Dispõe o artigo 290 

do Código de Processo Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É de lei que a 

petição inicial não pode ser despachada sem o recolhimento das custas 

inicial, consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo 

Civil, e não sendo o processo preparado no prazo de quinze dias a contar 

da data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a distribuição ser 

cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do artigo 485 do 

Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de ofício como tal 

pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. Sobre a questão, 

eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do feito provoca o 

cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 12.152-PE, rel. 

Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado pela imprensa 

oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição. Não há necessidade de intimação pessoal 

da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio Lazzarini, julgado 

em 14.04.93). “APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1- Em 

face da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e 

determinou o recolhimento das custas iniciais, o apelante não se insurgiu, 

deixando que ocorresse a preclusão em relação à matéria. 2- Constatado 

o descumprimento da determinação de recolhimento das custas iniciais, a 

extinção do processo é medida que se impõe.” (TJ-MG - AC: 

10000190598722001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 

23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020) É o caso dos autos e, em 

sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do 

processo. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito” promovida por SUSYLE BETHANIA 

PIRES DE BARROS, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO 

BMG S/A, com qualificação nos autos, e o faço com amparo no inciso IV, 

do artigo 485, do Código de Processo Civil; e, via de consequência, 

determino o cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do 

mesmo Código. Custas pela parte autora. Sem honorários, haja vista que 

não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009129-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO CARDOSO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009129-59.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Hugo Cardoso de Freitas. Vistos, 

etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de HUGO CARDOSO DE FREITAS, com 

qualificação nos autos. Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu 

patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, não cumprira 

integralmente com o determinado no (Id 23026705), conforme certidão de 

(Id 30355058). É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, 

sob pena de extinção do feito, a parte autora não adotou as medidas 

indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado no (Id 

23026705). Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é 

desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: 

"desnecessária a intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção 

do processo por descumprimento de determinação de emenda a inicial" 

(STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

1 - O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de 

emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, 

o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 
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patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 

desfavor de HUGO CARDOSO DE FREITAS, com fulcro no parágrafo 

único, do art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela autora. Sem honorários 

haja vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em 

julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000369-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENECY GLORIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000369-87.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Genecy Gloria de Almeida. Vistos, etc. 

OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica 

de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca 

e Apreensão” em desfavor de GENECY GLORIA DE ALMEIDA, com 

qualificação nos autos. Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu 

patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, não cumprira 

integralmente com o determinado no (Id 27992322), conforme certidão de 

(Id 29888629). É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, 

sob pena de extinção do feito, a parte autora não adotou as medidas 

indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado no (Id 

27992322). Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é 

desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: 

"desnecessária a intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção 

do processo por descumprimento de determinação de emenda a inicial" 

(STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

1 - O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de 

emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, 

o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de GENECY GLORIA DE ALMEIDA, com fulcro no parágrafo 

único, do art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela autora. Sem honorários 

haja vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em 

julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000378-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA BAPTISTELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000378-49.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Ubirajara Baptistella. Vistos, etc. OMNI 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de UBIRAJARA BAPTISTELLA, com qualificação 

nos autos. Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para 

sanar as irregularidades, entretanto, não cumprira integralmente com o 

determinado no (Id 28003043), conforme certidão de (Id 29888080). É o 

relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de 

extinção do feito, a parte autora não adotou as medidas indispensáveis à 

propositura da demanda, conforme determinado no (Id 28003043). Como 

se sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a 

intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a 

intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO 

ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não 

atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da 

inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu 

indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de UBIRAJARA BAPTISTELLA, com fulcro no parágrafo único, 

do art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que indefiro a petição inicial. Custas pela autora. Sem honorários haja 

vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e 

cumpridas as demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005595-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GALVAO - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005595-78.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autora: 
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Emerson Galvão - EPP Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A Vistos, etc... EMERSON GALVÃO - EPP, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 

'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, foi consumidor dos serviços da 

ré, cuja unidade consumidora ostenta o nº 18978962; que, vem obtendo 

problemas há determinado tempo com quedas e oscilações de energia em 

seu estabelecimento comercial; que, resultado dessas oscilações 

ocasionou queima em seus equipamentos de câmara fria, gerando 

prejuízos diretos ao autor; que, exausto de ter prejuízos e ter que fazer a 

troca periódica de peças de seus equipamentos, e ainda, depois de ter 

perdido uma quantidade considerável carne, foi em busca de um 

profissional para examinar e constatar o que estava errado na rede de 

energia, sendo identificado o motivo da queima de suas câmaras frias; 

que, o laudo do profissional constatou que o autor está no final da rede, a 

uma distância expressiva do transformador de potência do circuito; que, 

há falha na prestação dos serviços por parte da empresa ré; que, busca 

ser indenizado por dano material no importe de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), o qual se refere a perda da carne no dia da queima da chave 

contadora; que, a ré deve ser condenada em dano moral à razão de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), eis que, possui um renomado nome no mercado 

local e quando se deparou com uma quantidade de carne que 

possivelmente estaria estragada, teve que suportar perguntas e 

desconfiança de seus clientes, assim, busca a procedência da ação, com 

a condenação da empresa ré, bem como nos encargos da sucumbência. 

Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil 

reais)”. O pedido de assistência judiciária foi indeferido. Houve recurso de 

agravo de instrumento, o qual restou improvido, via de consequência, a 

autora recolheu as custas. Recebida a inicial, foi designada audiência de 

conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pelo autor, dizendo: “Que, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez 

que ausente a comprovação quanto à suposta má prestação dos serviços 

da concessionária; que, não trouxe sequer um documento incontestável 

apto a embasar seu pleito; que, a ré não pode ser responsabilizada por 

algo que não deu causa, que, aliás, sequer restou devidamente provado, 

como ocorre nos presentes autos; que, o dano material não tem como 

prevalecer, pois, inexiste nos autos qualquer laudo que ateste a perda dos 

produtos ou a situação encontrada neles com o devido motivo de suas 

condições; que, não existe nos autos abalo possível de indenização, 

assim, requer a improcedência da ação, com a condenação da autora nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

manifestou-se a autora. Foi determinada a especificação das provas, 

tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide: empresa ré 

(fl.154 – Id 25725074); e, a autora (fl.155 – Id 25962505), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Quanto à matéria 

afeta à produção de provas, embora as partes tenham requerido, na 

petição inicial e na contestação, não reiteraram, tempestivamente, o seu 

pedido quando instados a fazê-lo no momento próprio, ou seja, na fase de 

especificação, acarretando, por certo, a preclusão temporal dessa 

faculdade processual. Sobre o tema, já decidiu o STJ: "AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA 

COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 

1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 

83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. 

PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA 

DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não 

ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, 

uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada 

sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O 

mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão 

não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. É sabido que "esta 

Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, 

intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta 

oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção 

de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de 

especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 

Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Portanto, a 

inércia das partes em especificar e justificar as provas que pretendem 

produzir, quando intimadas para tanto, implica em reconhecer que 

desistiram da produção daquelas provas que indicaram na inicial e na 

peça de defesa. Neste cenário, diante da desistência tática, conclui-se 

pela preclusão na produção da aludida prova, considerando que a parte 

não reitera a pretensão de produzi-la quando instada para tanto, de modo 

que não há falar em cerceamento de defesa. Emerson Galvão - EPP 

aforou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em 

desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, porque, foi consumidora de energia elétrica junto à empresa ré, cuja 

unidade consumidora ostenta o nº 18978962, e, em face das constantes 

oscilações teve queima em seus equipamentos de câmara fria, gerando 

prejuízos de ordem material no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

bem como em danos morais. Analisando as razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a 

versão trazida na inicial, entendo que não houve provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve 

ser debitado à empresa ré. Pois bem. O artigo 37, § 6° da Constituição 

Federal, esclarece: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

Pela leitura do dispositivo legal, conclui-se ser a responsabilidade do 

Estado objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da 

comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa. Dessa forma, a 

vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem 

como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente. No caso 

posto à liça, entendo não demonstrada a ação direta do agente estatal, no 

caso, a empresa ré, o dano e o nexo causal, pois, não há documentos 

comprobatórios da tão decantada oscilação da energia elétrica na unidade 

consumidora instalada na empresa autora, bem como o dano. É certo que 

a autora centrou laudo, onde procura fazer crer que havia oscilação, 

todavia, o mesmo fora confeccionado por profissional contratado por ela, 

não passando pelo crivo do contraditório. Ora, na responsabilidade 

objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de 

causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público 

prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para 

eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída. Assim, deve restar claro 

o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente. É curial que a 

empresa ré presta serviços de distribuição de energia elétrica e é 

responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. 

O serviço não pode ser interrompido sem causa justa sob pena de se 

gerar responsabilidade pelos eventuais danos que os consumidores 

vierem a suportar. No caso em pauta, não restou comprovada a má 

prestação do serviço oferecido pela empresa ré. Quanto ao dano material, 

a empresa ré assevera que o mesmo não restara demonstrado, uma vez 

que ‘o mesmo não se presume‘’, e que não houve comprovação que o 

produto restara estragado. Em sua peça madrugadora informa que perdeu 

uma ‘quantidade de carne considerável”, estimando o prejuízo no montante 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e, para comprovar, juntou notas fiscais. 

Não há nenhuma dúvida da veracidade das notas fiscais, todavia, não há 

nos autos um mínimo de prova no sentido de informar a perda de 

‘quantidade de carne considerável’ (fl.23 – Id 9400610), fato que poderia 

ser provado através de prova testemunhal em audiência de instrução e 

julgamento, porém, mesmo se oportunizado para tal, requereu o julgamento 

antecipado da lide, assumindo as consequências. EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ÔNUS DA PROVA - 

DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENTREGA - PERDAS E DANOS - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO - 

RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. - Incumbe à parte autora o 

dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o 

réu deve demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, tal como previsto no artigo 373 do CPC. - Comprovando-se 

que a contratada não cumpriu o prazo acordado para entrega do produto, 

admite-se a rescisão do contrato, devendo aquela indenizar os prejuízos 

decorrentes de sua inadimplência. - A indenização pelos danos materiais 

demanda efetiva e concreta comprovação pelo lesado.(TJMG - 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.306036-8/002 – REL, JD. CONVOCADO 

MAURÍCIO PINTO FERREIRA, julgado em 19 de fevereiro de 2019) É cediço 

que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pela ré que 

gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, que se entende 

lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou moral) 
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e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo. Ou seja, 

desde que efetivamente verificado o dano, a sua reparação é devida, 

encontrando proteção no texto constitucional, como direito fundamental, 

independente dos reflexos patrimoniais advindos do referido dano. O Prof. 

Yussef Said Cahali tece interessantes considerações acerca do conceito 

de dano moral: (...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um 

valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de 

espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, 

a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em 

dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) 

e dano que molesta a parte efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, 

saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, 

etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª 

edição. p. 20). Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de quem o 

alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a ocorrência do 

ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o dano, nos 

termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se 

que o dano moral declarado pela requerente não restou comprovado, pois, 

como já frisado nos autos, a requerente nada centrou aos autos no 

sentido de dar respaldo à pretensão. A propósito, em sua inicial assevera 

que houve a “violação é a imagem da empresa, e do status quo que se 

encontra no mercado. A autora, possui um renomado nome no mercado 

local por conta de seu atendimento impecável e da qualidade de seus 

produtos, desta forma, quando se deparou com uma quantidade de carne 

que possivelmente poderia estar estragada, teve que suportar perguntas 

e desconfiança de seus clientes mais tradicionais” (fl.29 – Id 9400610), 

porém, não aflorou nenhum indício de prova nesse sentido, aliás, prova 

não difícil de fazer, ou seja, arrolar como testemunhas as pessoas que 

‘fizeram perguntas”, poderia, quiçá, ter êxito na empreitada. “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA - PESSOA 

JURÍDICA - CDC - INAPLICABILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

CONCESSIONÁRIA - AFASTADA - DANOS MORAIS - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC. - É inaplicável à 

espécie, a legislação consumerista, pois, a empresa autora não se 

enquadra no conceito de destinatário final (art. 2º do CDC), já que a 

aquisição do veículo objetiva a otimização da prestação de serviços. - A 

inaplicabilidade das normas consumeristas não afasta a legitimidade da 

concessionária, 2ª apelada, apenas a responsabilidade solidária, prevista 

nos artigos 13 e 18 do CDC, devendo prevalecer as regras previstas no 

Código Civil. - Tratando-se de pessoa jurídica, a ocorrência de efetivo 

dano moral decorre da mácula ao nome da empresa em relação aos seus 

clientes e á sociedade em geral, uma vez que é dotada de honra objetiva. - 

Na distribuição do ônus da prova, a teor do art. 373 do CPC/15, incumbe 

ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, o que aqui não 

ocorreu. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0512.15.001178-5/002 – 

REL.DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER, julgado em 10 de março 

de 2020)”. Nessa linha, vê-se que a autora não logrou êxito em 

demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não havendo qualquer 

comprovação de que os seus atributos da personalidade tenham sido 

violados a ponto de causar-lhe constrangimentos, perturbações, ou 

desequilíbrios psíquicos. Mera alegação de abalo moral não se mostra 

suficiente à configuração do dano. Sobre o tema, eis a jurisprudência: 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CEMIG - FRAUDE 

NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE 

PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - UNILATERALIDADE DO 

PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO FATURADA - AUSÊNCIA 

DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS INDEVIDA - DANO MORAL 

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A 

cobrança de valores referentes a suposto erro na medição, devido a 

constatação de violação do aparelho medidor de consumo de energia 

elétrica, deve ser acompanhada de comprovação técnica do prejuízo da 

prestadora. A mera violação do lacre de segurança não tem o condão de 

imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a alteração na medição 

depende de perícia, com a participação do consumidor, para ser 

demonstrada, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. - O dever de indenizar por danos morais depende da 

robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem como de sua relevância 

no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio de cobranças indevidas 

à residência do autor não tem o condão de caracterizá-lo, quando não 

evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial relevante. - Nos termos do 

art. 21 do Código de Processo Civil, no processo em que cada litigante for 

em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente 

distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa 

Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, a 

pretensão da autora em ser indenizada por dano moral deve ser repelido, 

por falta absoluta de provas. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Material e Moral" promovida por EMERSON 

GALVÃO - EPP, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para o fim 

de a autora no pagamento das custas processuais e honorários 

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

causa, o qual deverá ser atualizado. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 26 de março de 2.020.- Dr. Luiz 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000363-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000363-80.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Alex Sandro Oliveira Araujo. Vistos, 

etc. OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de ALEX SANDRO OLIVEIRA ARAUJO, 

com qualificação nos autos. Outrossim, a parte autora fora intimada, via 

seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, não cumprira 

integralmente com o determinado no (Id 28003054), conforme certidão de 

(Id 30599556). É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, 

sob pena de extinção do feito, a parte autora não adotou as medidas 

indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado no (Id 

28003054). Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é 

desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: 

"desnecessária a intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção 

do processo por descumprimento de determinação de emenda a inicial" 

(STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

1 - O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de 

emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, 

o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de ALEX SANDRO OLIVEIRA ARAUJO, com fulcro no parágrafo 

único, do art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela autora. Sem honorários 

haja vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em 

julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), 
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o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016784-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZANDRE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016784-82.2019 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Luizandré 

Garcia. Réu: Oi S/A. Vistos, etc. LUIZANDRÉ GARCIA, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização 

por Danos Morais” em desfavor de OI S/A, pessoa jurídica de direito 

privado. Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para 

sanar as irregularidades, entretanto, não cumprira com o determinado no 

(Id 27638691), conforme certidão de (Id 30593095). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do 

feito, a parte autora não adotou as medidas indispensáveis à propositura 

da demanda, conforme determinado no (Id 27638691). Como se sabe, para 

o indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da 

parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das 

partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de 

determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 

2a Seção). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO 

ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não 

atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da 

inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu 

indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por LUIZANDRÉ GARCIA, em desfavor de OI S/A, com fulcro no 

parágrafo único, do art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo 

Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela autora. Sem 

honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe 

(art.331, §3°, CPC), o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016898-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA JAQUELINE BOTTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1016898-21.2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Cintia Jaqueline Botton. Ré: B2W Companhia Digital 

(Americanas.com). Vistos, etc. CINTIA JAQUELINE BOTTON, com 

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

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM), pessoa jurídica de direito 

privado. Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para 

sanar as irregularidades, entretanto, não cumprira com o determinado no 

(Id 27820442), conforme certidão de (Id 30593104). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do 

feito, a parte autora não adotou as medidas indispensáveis à propositura 

da demanda, conforme determinado no (Id 27820442). Como se sabe, para 

o indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da 

parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das 

partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de 

determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 

2a Seção). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO 

ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não 

atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da 

inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu 

indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição 

inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de 

dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do 

patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o 

Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07138117820188070003 DF 

0713811-78.2018.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de 

Julgamento: 06/12/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por CINTIA JAQUELINE BOTTON, em desfavor de B2W 

COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM), com fulcro no parágrafo 

único, do art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela autora, uma vez que 

não comprovou ser beneficiária da assistência judiciária. Sem honorários 

haja vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em 

julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 26 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000362-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALVES DOS SANTOS (REU)

M A SOUZA SANTOS - ME (REU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008517-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 
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como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1008149-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MICHARKI VAVAS OAB - SP304153 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do Dr. ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema 

PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como advogado no 

cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de 

nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado 

em todos os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000563-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI DUARTE FERREIRA (EXECUTADO)

GIOVANI DUARTE FERREIRA 49657550149 (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca das informações de IDs retro, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005821-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO PEREIRA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, consigno que, 

o pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007055-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIMAAL AGROPECUARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca das informações de IDs retro, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013045-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANI HERCULANA DA SILVA (REQUERIDO)

NALDO ALBERTON (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, consigno que, 

o pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002084-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO DE ARAUJO BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

querendo, Contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007214-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDE APARECIDA DA SILVA (REU)

 

Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI 

da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO a procuradora da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, nos respectivos bairros 

mencionados no pedido Id 30573484. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002924-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA PINHEIRO LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 
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querendo, Contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003738-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILHA DO MEL ADMINISTRADORA DE SEGUROS SC LTDA (REQUERIDO)

VITOR BORGES CAUHY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca dos peticionamentos de IDs 25431127 e 25003994, 

bem como sobre a Cota Ministerial de ID 24718496, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011688-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005319-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE FAUSTINO DE OLIVEIRA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (REU)

Outros Interessados:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (CONFINANTES)

GERALDA GOMES DOS REIS (CONFINANTES)

ARNALDO JOSE DOS REIS (CONFINANTES)

VALDEVINO SILVA (TESTEMUNHA)

ARNALDO JOSE DOS REIS (TESTEMUNHA)

FRANCISCO LUCIANO FERNANDES (TESTEMUNHA)

DIVINO DE PAULA E SILVA (CONFINANTES)

PEDRO FERRONATO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005319-42.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): EUNICE FAUSTINO DE OLIVEIRA CUNHA REU: CONSTRUTORA 

VICKY LTDA Vistos etc. Defiro a AJG postulada na exordial. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Cite-se a parte ré, na forma requerida na inicial, para, 

querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias úteis, consignada as 

advertências legais. Citem-se, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

os interessados ausentes, incertos e desconhecidos. (artigo 259, inciso I 

do CPC). Citem-se pessoalmente os confinantes (artigo 246, §3º do CPC). 

Cientifique-se para que manifeste eventual interesse na causa a União, o 

Estado e o Município de Rondonópolis/MT, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005318-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARSOLLA MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (REU)

Outros Interessados:

SEBASTIANA MARTINS VELOSO (TESTEMUNHA)

ARNALDO JOSE DOS REIS (TESTEMUNHA)

CONSTRUTORA VICKY LTDA (CONFINANTES)

MANOEL FIRMINO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

LEIDAMAR PEREIRA DE ANDRADE GONCALVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005318-57.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): LOURDES MARSOLLA MOREIRA REU: CONSTRUTORA VICKY 

LTDA Vistos etc. Defiro a AJG postulada na exordial. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Cite-se a parte ré, na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar 

a ação em 15 (quinze) dias úteis, consignada as advertências legais. 

Citem-se, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos. (artigo 259, inciso I do CPC). 

Citem-se pessoalmente os confinantes (artigo 246, §3º do CPC). 

Cientifique-se para que manifeste eventual interesse na causa a União, o 

Estado e o Município de Rondonópolis/MT, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005324-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (REU)

Outros Interessados:

WELTON PEREIRA BARBOSA (TESTEMUNHA)

CLAUDETE DOS SANTOS ESTEVES (TESTEMUNHA)

MARILENE ALVES ROCHA (TESTEMUNHA)

JOSE CAVALCANTE SOBRINHO (CONFINANTES)

MARCIA MARTINS DA SILVA (CONFINANTES)

CONSTRUTORA VICKY LTDA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005324-64.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA REU: CONSTRUTORA VICKY 

LTDA Vistos etc. Defiro a AJG postulada na exordial. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Cite-se a parte ré, na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar 

a ação em 15 (quinze) dias úteis, consignada as advertências legais. 

Citem-se, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos. (artigo 259, inciso I do CPC). 

Citem-se pessoalmente os confinantes (artigo 246, §3º do CPC). 

Cientifique-se para que manifeste eventual interesse na causa a União, o 

Estado e o Município de Rondonópolis/MT, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008739-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE SOUSA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRILLE DA SILVA OAB - MT22156/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008739-60.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA LUCIA DE SOUSA BRAGA REQUERIDO: YMPACTUS 
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COMERCIAL S/A Vistos etc. Intime-se a parte requente para, no prazo de 

10 (dez) dais, manifestar-se sobre a carta precatória encartada no ID 

27587463. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005841-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SOUZA FERREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005841-06.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCAS DE SOUZA FERREIRA OLIVEIRA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, especifique a parte autora as 

provas que pretende produzir na contenda, justificando-as. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005852-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEDRO BALERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005852-35.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JAIR PEDRO BALERO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

No prazo de 10 (dez) dias, especifique a parte autora as provas que 

pretende produzir na contenda, justificando-as. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013121-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODALIO PEREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013121-62.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ODALIO PEREIRA DE BRITO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. No prazo de 10 (dez) dias, especifique a parte autora as provas que 

pretende produzir na contenda, justificando-as. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007165-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))

L. G. R. F. (AUTOR(A))

M. E. R. F. (AUTOR(A))

CRISTIANE BARCELO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007165-31.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): TIAGO RODRIGUES SANTOS, CRISTIANE BARCELO 

FERNANDES, M. E. R. F., L. G. R. F. REU: TREND OPERADORA DE 

VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, 

especifique a parte autora as provas que pretende produzir na contenda, 

justificando-as. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004846-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L B MENDONCA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLICHERIA H.W. EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004846-61.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): L B MENDONCA - ME REU: CLICHERIA H.W. EIRELI - ME Vistos 

etc. Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte requerida junto ao INFOJUD e BACENJUD. Com as 

informações, intime-se a parte requente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003578-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CELINO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003578-35.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCELO CELINO MARTINS Vistos etc. 

Proceda-se a inclusão de restrição no prontuário do bem objeto do litígio, 

junto ao RenaJud, nos moldes do art. 3º, §9º do Decreto Lei 911. Após, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007769-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN POLYANE DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007769-26.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): HELLEN POLYANE DA SILVA SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, 

especifique a parte autora as provas que pretende produzir na contenda, 

justificando-as. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007775-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WESLEY CARDOSO NARCIZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007775-33.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE WESLEY CARDOSO NARCIZO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, 

especifique a parte autora as provas que pretende produzir na contenda, 

justificando-as. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1009577-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO PORTUGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009577-03.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDEMIRO PORTUGUES DE SOUZA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. DEFIRO a AJG postulada. No 

presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença em face da 

empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no 

Estado do Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se 

sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os 

consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no negócio 

(valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a título de 

lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da sentença 

proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente 

liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:(...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, 

conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem sobre o 

requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008880-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA KERLY OLIVEIRA NORONHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES OAB - MT7135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008880-45.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LAURA KERLY OLIVEIRA NORONHA EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, tendo em 

vista que, citada, a requerida quedou-se inerte (ID. 25807752). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1006079-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006079-93.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAILTON DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que, 

citada, a requerida quedou-se inerte (ID. 25809536). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001330-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA FERREIRA VALENTIN SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001330-96.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: KAMILA FERREIRA VALENTIN SABINO REQUERIDO: 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

Vistos, etc. Diante do termo de audiência ID. 12748409, e a não efetivação 

da citação do Requerido (correspondência devolvida – ID. 13369294), 

DESIGNO nova data para realização da audiência de conciliação, dia 25 de 

JULHO de 2019 (quinta-feira), às 08h. Para tanto, defiro o petitório retro 

para ser renovado o procedimento citatório, observando-se o endereço 

informado no ID. 14018738. Intime-se. Cumpra-se, conforme já 

determinado. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001330-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA FERREIRA VALENTIN SABINO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos Drs. LUANA FRANCINNE DE LIMA AMARO e ALEXANDRE 

FONSECA DE MELLO, para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda sua 

habilitação no cadastro eletrônico do sistema PJE como patrono da parte 

requerida (incluir seu nome como advogado no cadastro do requerido), 

conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de nulidade dos atos 

praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado em todos os 

processos, no momento da primeira manifestação nos autos. Bem como 

para manifestarem acerca do r. Despacho de ID 24493291.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001861-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARTINELLI (REU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, consigno que, 

o pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001635-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINO SANTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.F.M METALURGICA S/A. (REU)

 

Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI 

da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para juntar aos autos 

certidão negativa de distribuição de eventuais ações reivindicatórias e 

possessórias em face do requerente, documento este comprobatório da 

posse mansa e pacífica, que não foi juntado no Id 30428329.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012961-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DINEUSA ALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012961-03.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DINEUSA ALVES LIMA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo a emenda 

e defiro a AJG pugnada. Nos termos do art. 334, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de AGOSTO de 2020, às 10h, a 

qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. 

Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no 

mandado que a ausência injustificada das partes será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a 

parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010247-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BENTO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010247-41.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALCIDES BENTO BATISTA REU: MOVEIS ROMERA LTDA, 

AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos etc. Tentada a conciliação 

entre as partes a mesma restou infrutífera (ID 13420788), razão pela qual 

passo ao saneamento do feito, com espeque no artigo 357 do CPC. 

Primeiramente, afasto a preliminar de impugnação a assistência judiciária 

gratuita concedida à parte autora, ante a ausência de demonstração de 

que a parte beneficiada possui condições de arcar com as despesas 

processuais. Com efeito, é ônus de quem se insurge contra a concessão 

da gratuidade de justiça comprovar que o pretendente ao benefício dispõe 

de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, do 

qual não se desincumbiram os requeridos. Outrossim, considerando que a 

preliminar de ilegitimidade arguida pela primeira requerida entrosa-se com o 

mérito da liça, deixo para apreciá-la por ocasião da sentença. No tocante a 

preliminar de falta de interesse de agir, sem razão a parte demandada em 

sua assertiva. Com efeito, o interesse processual é entendido como a 

necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela 

pretendida e sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. 

Ensina Luiz Rodrigues Wambier que: "A condição da ação consistente no 

interesse processual se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que 

se podem traduzir no binômio necessidade-utilidade. (...) O interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, 

ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil 

sob o aspecto prático.” (Curso avançado de processo civil, 4. ed., RT, p. 

140). (destacamos) Na mesma linha, leciona Humberto Theodoro Júnior, in 

Curso de direito processual civil, 28. ed., vol. 1, Rio de Janeiro, Forense, 

1999, p. 57: “O interesse processual, a um só tempo, haverá de 

traduzir-se numa relação de necessidade e também numa relação de 

adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material 

trazido à solução judicial. Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer 

um dano em seu interesse material, não se pode dizer que exista o 

interesse processual, se aquilo que reclama do órgão judicial não será útil 

juridicamente para evitar a temida lesão.” (ressaltamos) A propósito: 

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. DANO MORAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR: O interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, 

ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil 

sob o aspecto prático. Preliminar contrarrecursal rejeitada. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR: Eventual descumprimento de 

liminar deve ser noticiado ao Juízo de origem, para que sejam tomadas as 

providências cabíveis. PRESCRIÇÃO: Conforme nova orientação deste 

Colegiado, cabível a restituição integral desde que iniciada a cobrança, 
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observado o prazo prescricional de três anos. Prejudicial trazida em 

contrarrazões acolhida. Apelo desprovido, no ponto. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO: O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. 

Os valores a serem devolvidos devem ser apurados na forma do artigo 

475-B do CPC, ficando ao encargo da prestadora de serviços a juntada de 

todos os documentos relacionados à contratação comum às partes, em 

momento oportuno. DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Cabível a restituição 

integral dos valores cobrados indevidamente, corrigida monetariamente 

pelo IGP-M a contar da data de cada desembolso. DOS JUROS DE MORA: 

Contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. DANO 

MORAL: Incontroverso nos autos a ocorrência de cobranças por serviços 

não contratados por parte da operadora de telefonia demandada. 

Configurada a falha na prestação de serviços por parte da demandada, 

que não conseguiu atender as irrresignações da parte na esfera 

extrajudicial, restam reconhecidos como verdadeiros os fatos alegados 

pela autora, o que culmina na fixação de danos morais. Sentença 

reformada. SUCUMBÊNCIA: Redistribuída e de total responsabilidade da 

requerida, considerando a procedência da ação. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO, APÓS ACOLHER A PREJUDICIAL 

CONTRARRECURSAL.” (Apelação Cível Nº 70066860230, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 03/12/2015). (negritamos) “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INTERRUPÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RESIDENCIAL. LUCROS 

CESSANTES DEMONSTRADOS. DANO MORAL OCORRENTE. 1. Preliminar 

de incompetência do Juizado Especial Cível, pela complexidade da causa, 

que não merece ser acolhida, pois há no feito elementos suficientes a 

permitir o deslinde da controvérsia posta sem a necessidade da realização 

de perícia. 2. Preliminar de falta de interesse de agir também desacolhida, 

porquanto comprovada a relação de direito material entre as partes e a 

necessidade da demanda para obtenção do benefício legítimo. 2. 

Evidenciada a falha na prestação de serviço, que consistiu na interrupção 

da linha telefônica do autor, empresa individual que atua no ramo de 

comércio (ferragem), pois não trouxe a ré qualquer elemento a afastar a 

tese autoral. 3. Depoimento pessoal do autor e números de protocolos 

(fl.28) que demonstram que o terminal telefônico estava inoperante, sem 

serviço, impossibilitando, inclusive, a utilização do cartão de crédito no 

estabelecimento, no período compreendido entre agosto de 2014 e março 

de 2015. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, que vai mantido, 

pois adequado às circunstâncias do caso concreto, em que pese o autor 

ter enfrentado os problemas ao longo de sete meses. 4. Pela origem 

contratual do dano, ficam mantidos os juros de mora a contar da citação. 

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005521158, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 29/10/2015). (grifamos). Desse modo, rejeito a preliminar. 

Destarte, inexistindo outras preliminares a serem apreciadas e, tendo em 

vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o 

feito por saneado. Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender 

desnecessário. Defiro a realização da prova oral postulada pela parte 

autra e, para tanto designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

09 de setembro de 2020, às 16:00 horas. Intimem-se as partes para, no 

prazo de comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 

357, §4º, CPC). Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do 

art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005291-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMBO & AGOSTINI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005291-74.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SCANIA BANCO S.A. REQUERIDO: RAMBO & AGOSTINI 

LTDA - ME Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia 

de mandado. Após, devolva-se, consignando as nossas homenagens. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011986-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AZEVEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011986-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WAGNER AZEVEDO DA SILVA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos etc. Defiro a AJG postulada na inicial. A tutela de 

urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

(grifamos). Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pela parte requerente não 

denotam a probabilidade do direito. O documento acostado ao ID. 

24616035 - Pág. 1 pelo autor não se mostra suficiente a evidenciar 

conduta despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome. 

Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que 

sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo 

oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser 

reexaminada em qualquer fase do processo. Corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes 

arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

PARCIALMENTE DEFERIDO – REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO 

PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” 

INOCORRENTE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a 

concessão da antecipação de tutela devem estar presentes a 

verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano 

irreparável”, e que “tais requisitos devem ser demonstrados por meio de 

prova inequívoca, (que) é aquela que não enfrenta qualquer discussão, 

(é) patente, manifesta” (STJ – 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A 

falta de preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 273 do CPC 

impede o deferimento do pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015). (destacamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da 

dívida em juízo para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É 

necessário que os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de 

elementos concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, 

verifica-se que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao 

descumprimento do contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos 

autos elementos que corroborem sua alegação, o que justifica a 

manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, máxime 

quando afirma que assinou autorização de financiamento junto ao Banco 

Recorrente.” (TJMT - AI 28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no 

DJE 09/08/2011). (sublinhamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 

DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos 

previstos no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da 

antecipação de tutela, uma vez que o conjunto probatório até então 

produzido não autoriza extrair a verossimilhança da atribuição de 

responsabilidade. (AI 138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

09/02/2015). (negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. 

Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 04 de AGOSTO de 2020, às 09h, a qual será realizada na Central de 

Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida à conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013632-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013632-60.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DAIANY PEREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de ação de ação 

de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por DAIANY PEREIRA DA 

SILVA em face de PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. 

Citado a requerida ofertou contestação (ID 18244353). Pois bem. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de conciliação, passo ao saneamento do feito, com espeque 

no artigo 357, do CPC. De proêmio, ressalto que a necessidade de 

alteração do polo passivo da lide para inclusão da SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, a qual, sem mais delongas, 

NÃO MERECE PROSPERAR, posto que qualquer seguradora integrante do 

consórcio estabelecido pela Lei nº 6.194/74 tem legitimidade para figurar 

no polo passivo nas demandas de cobrança de seguro obrigatório como a 

presente, conforme apontam os seguintes arestos: “APELAÇÃO CIVEL - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - 

OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro DPVAT 

pode ser requerida junto a qualquer Seguradora, desde que esteja 

coligada ao sistema, por força do artigo 7º da Lei nº 6.194/74, que 

estabelece que todas as sociedades seguradoras são obrigadas no 

pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de haver 

regressivamente do proprietário do veículo o valor que desembolsar. Se 

não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa à indenização 

paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, não há que se 

falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o pedido da 

apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na audiência de 

conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 anos 

(metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 1916) do 

sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em vigor do 

Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em pleitear a 

indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 28/04/2000.[1] 

(destacamos) “APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE JULGOU 

PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA - 

INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido 

de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório 

(DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada como 

única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.[2]” (grifo 

nosso). “Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido.” 

(grifamos). A preliminar de ausência de requerimento administrativo, 

também não merece guarida. A propósito, como cediço, não é exigível o 

exaurimento da via administrativa para se pleitear judicialmente o que se 

entende de direito. “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DPVAT. 

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 

RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DESCABIMENTO. Trata-se, como visto no sumário relatório, de ação de 

cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 

6.194/74 (DPVAT), convertida na Lei nº 11.945/2009, julgada parcialmente 

procedente na origem. A ausência de envio de solicitação extrajudicial não 

justifica a extinção da demanda, haja vista a desnecessidade do 

esgotamento da via administrativa, de acordo com a exegese do artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Ademais, o requerimento 

administrativo encaminhado à seguradora ré é considerado válido para 

comprovar a pretensão resistida no âmbito administrativo. A verba 

honorária deve ser fixada levando em conta os pressupostos elencados 

no artigo 85, § 2º do CPC/15, ou seja, o grau de zelo do profissional, o 

lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa. 

Manutenção do quantum fixado a título de honorários advocatícios, pois 

atingido os pressupostos básicos referidos alhures. APELAÇÃO E 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.” (TJ-RS - AC: 70079777371 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018). 

(Grifamos). “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PELA 

MORTE EM ACIDENTE AUTOMOBIlÍSTICO. TETO SECURITÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE FILHOS OU CÔNJUGE. SUCESSÃO NA FORMA DO ART. 

792 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA LINDE. PRESCINDIBILIDADE DE 

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Os apelados possuem legitimidade e interesse para pleitear a 

indenização do seguro DPVAT referente ao sinistro que resultou no óbito 

de sua tia Acrisanta de Oliveira Espíndola. 2. Sucessão realizada na forma 

do art. 792 do Código Civil, aplicada pela determinação contida no art. 4º 

da Lei nº 6.194/74 (DPVAT). 3. Mostra-se desnecessário o esgotamento 

da via administrativa para ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT. Inteligência do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da 

Reública. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-AM - AC: 

06292672120168040001 AM 0629267-21.2016.8.04.0001, Relator: Maria 

do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 20/05/2019, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019). (Grifamos). 

Assim sendo, REJEITO-A. No tocante a alegação carência da ação, sob o 

argumento de que o boletim de ocorrência carreado aos autos não tem 

validade, igualmente, afasto-a. Com efeito, nos termos do caput do art. 5º 

da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização por danos pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente. Assim, o 

boletim de ocorrência policial é documento dispensável para a propositura 

da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT se por outros 
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elementos probatórios é possível aferir o nexo causal entre a lesão 

sofrida pela vítima e o acidente de trânsito narrado. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CARÊNCIA DE AÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – 

DESNECESSIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E O 

ACIDENTE DEMONSTRADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência 

policial é documento dispensável para a propositura da ação de cobrança 

do seguro obrigatório DPVAT se por outros elementos probatórios é 

possível aferir o nexo causal entre a lesão sofrida pela vítima e o acidente 

de trânsito narrado.” (TJ-MS - APL: 08021822020178120001 MS 

0802182-20.2017.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data 

de Julgamento: 22/01/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

24/01/2019) Por fim, a preliminar de ausência de Laudo do IML não merece 

melhor sorte, ante a firmeza do entendimento jurisprudencial no sentido de 

que o laudo elaborado pelo IML não constitui documento essencial para a 

propositura da lide. Nesse sentido: “CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR INCAPACIDADE 

PERMANENTE. REGULAÇÃO. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LEI POSTERIOR. 

INVOCAÇÃO. TARIFAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DO IML. 

APRESENTAÇÃO. OMISSÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL. SUBSTITUIÇÃO 

POR OUTROS ELEMENTOS. LEGITIMIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. 

DEDUÇÃO.1. Conquanto o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal traduza 

prova substancial das lesões derivadas do acidente, da sua extensão e 

dos efeitos que irradiara à vítima, não consubstancia documento 

indispensável e imprescindível para a propositura da ação que tem como 

objeto a indenização proveniente do seguro obrigatório, podendo sua 

ausência ser compensada por outros elementos de prova idôneos e aptos 

a evidenciarem o acidente, as lesões dele derivadas e o nexo de 

causalidade enlaçando as lesões à incapacidade que aflige a vítima. 2. 

Ocorrido o acidente automobilístico, aferido que as lesões experimentadas 

pela vítima determinaram sua incapacidade parcial permanente e 

patenteado o nexo de causalidade enlaçando o evento danoso à invalidez 

que a acomete, assiste-a o direito de receber a indenização derivada do 

seguro obrigatório - DPVAT - no valor máximo fixado na lei de regência 

(artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74). 3. A indenização derivada do seguro 

obrigatório é regulada pela lei vigente no momento do acidente, que, 

estabelecendo que deve ser mensurada de conformidade com o salário 

mínimo vigente à época do sinistro, enseja que essa base de cálculo seja 

observada na aferição da cobertura devida, não se aplicando a 

modulação derivada de lei posterior, consoante apregoa o princípio da 

irretroatividade das leis. 4. A indenização oriunda do seguro obrigatório é 

impassível de sofrer qualquer limitação derivada de ato normativo de 

hierarquia inferior e que deve vassalagem ao estabelecido em lei, à medida 

que, de conformidade com os princípios da legalidade e da hierarquia das 

normas, a lei se sobrepõe à regulamentação proveniente de ato 

subalterno, ensejando que, não sobejando à época do fato gerador da 

cobertura limitação legalmente tarifada em conformidade com a gradação 

da incapacitação originária das lesões que afetaram a vítima, a 

indenização deve ser fixada no valor máximo. 5. A comprovação de que, à 

guisa de satisfação da indenização devida, a seguradora destinara à 

vítima importe volvido a satisfazer a cobertura que lhe é assegurada, 

enseja que o vertido, qualificando-se como pagamento parcial, seja 

considerado e decotado do montante sobejante da indenização 

efetivamente devida. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. 

Unânime.” (Acórdão n. 539956, 20090110716549APC, Relator TEÓFILO 

CAETANO, 1ª Turma Cível, julgado em 28/09/2011, DJ 07/10/2011 p. 78) 

(destacamos). “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. LAUDO IML. OMISSÃO. DOCUMENTO 

SUBSTITUÍDO POR OUTROS QUE ATESTEM O ALEGADO. POSSIBILIDADE. 

DEBILIDADE PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 1. PARA QUE O 

JURISDICIONADO INGRESSE COM PLEITO JUDICIAL CABÍVEL, NÃO SE 

FAZ NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO PRÉVIO NA VIA ADMINISTRATIVA, 

MESMO PORQUE A SIMPLES OFERTA DE CONTESTAÇÃO AOS AUTOS JÁ 

DEMONSTRA A RESISTÊNCIA DA SEGURADORA/RÉ. 2. PREENCHIDOS OS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 282 DO CPC E INSTRUÍDA A 

PETIÇÃO INICIAL COM DOCUMENTO PERTINENTES COM A CAUSA DE 

PEDIR E O PEDIDO DEDUZIDO PELO DEMANDANTE, NÃO HÁ SE FALAR EM 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS QUE ATESTEM OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO, 

POIS O AUTOR CUMPRIU A EXIGÊNCIA DO ARTIGO 283 DO CPC. ALÉM 

DISSO, O LAUDO EMITIDO PELO IML NÃO CONSTITUI DOCUMENTO 

IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. PRECEDENTE. 3. 

A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE 

QUE A LESÃO TENHA SIDO CAPAZ DE CARACTERIZAR DEBILIDADE 

PERMANENTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 4. APELO CONHECIDO E 

DESPROVIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES.” (TJ-DF - APL: 

388024920108070001 DF 0038802-49.2010.807.0001, Relator: LEILA 

ARLANCH, Data de Julgamento: 15/03/2012, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 140). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO - INVALIDEZ PERMANENTE - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - DESNECESSÁRIO - 

INDENIZAÇÃO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO - CORRETO - 

COMPETÊNCIA DO CNSP - IMPOSSIBILIDADE - GRAU DE INVALIDEZ - 

DESNECESSÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-MS - AC: 29932 MS 

2008.029932-6, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de 

Julgamento: 17/11/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/01/2009). 

(grifo nosso). Inexistem outras preliminares para análise. Registre-se a 

inaplicabilidade do CDC ao caso, de acordo com o atualíssimo 

entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no REsp 1635398: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 

1635398 PR 2016/0284872-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 23/10/2017). (Grifamos). Por outro lado, não há de se 

olvidar da adoção, pelo NCPC, em seu art. 373, §1º[3], da Teoria da 

Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, ou seja, um permissivo legal a 

flexibilização e a adaptação da produção da prova ao caso concreto, 

quando a parte adversa tiver maior facilidade de produzir uma prova. 

Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a parte requerente ocupa 

nítida posição de desvantagem frente ao poderio da requerida, gozando 

esta de melhores condições de suportar o ônus da prova. Portanto, a teor 

do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. Incumbirá, assim, à 

requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do ônus da prova não 

significa inversão de seu custeio, mesmo porque eventual hipossuficiência 

a justificar a inversão do onus probandi diz respeito a conhecimento e 

técnica. Ocorre que, em consonância com o entendimento albergado pelo 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pautado nos princípios 

da Celeridade e da Economia Processual, franqueia-se ao Magistrado a 

possiblidade de impor ao réu o custeio prévio de tal encargo, mesmo 

quando requerido por ambas as partes. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA – PROVA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA TAMBÉM PELA SEGURADORA 

- VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão nega seguimento 

monocrático a recurso interposto contra a decisão que, considerando a 

celeridade e a economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira 

justiça, sem entraves, impõe à seguradora ré o ônus de arcar com os 

honorários periciais razoável e proporcionalmente arbitrados pelo juízo de 

origem, quando além de esta também ter requerido a produção de tal 

prova, a parte adversa é beneficiária da justiça gratuita.” (TJMT - AGV: 
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01111143920158110000 111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2015). (Grifamos). “RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT 

- PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA 

SEGURADORA - IML RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA 

CÍVEL - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO 

IMPROVIDO. O IML vem se recusando veementemente a quantificar as 

lesões, o que ocasiona o acúmulo de centenas de processos nos quais 

pende a produção de prova pericial. Portanto, inviável a determinação de 

perícia no IML, porque ocorreria a obstrução processual, e ambas as 

partes seriam prejudicadas com a demora no julgamento da ação em 

virtude da inércia do órgão pericial. Considerando a celeridade e a 

economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira justiça, sem 

entraves, deve-se manter o pagamento da perícia sob a obrigação da 

Seguradora, quando a vítima é beneficiária da justiça gratuita .” (TJMT - 

RAI nº 6431/2011, Relatora: Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara 

Cível, DJ 20/04/2011). (Grifamos). Assim, tendo em vista que as partes 

são legítimas e estão regularmente representadas, bem como que 

inexistem outras questões instrumentais a serem apreciadas, dou o feito 

por saneado. Fixo como ponto controvertido da lide a incapacidade 

laboral/percentual de invalidez da requerente. Defiro a realização de 

perícia postulada e, para tanto, nomeio o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, 

com endereço profissional na Rua Acyr Rezende Souza e Silva, n. 2094 – 

Vila Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 3426-6773 e e-mail: 

marcus_josep@hotmail.com, independentemente de compromisso. 

Considerando a natureza da perícia e complexidade fática da demanda, 

arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em consonância com o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a parte autora para 

apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III). O 

expert deverá indicar a data, hora e local para a realização da perícia, 

devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do 

CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Número do Protocolo: 27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. 

Magistrado: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes. [2] Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. Número do Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 

06/04/2010. Magistrado: Des. Orlando de Almeida Perri. [3] § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005333-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINE SOUZA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))
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UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005333-26.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): KELLY CRISTINE SOUZA TORRES REU: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA manejada por KELLY CRISTINE SOUZA TORRES em face de 

UNIC – RONDONÓPOLIS EDUCACIONAL LTDA, ambos qualificados nos 

autos da ação. Em apertada síntese, alega a autora que iniciou sua 

graduação em Psicologia junto à ré, campus de Cuiabá-MT, quando, por 

volta do 7º semestre, “trancou” seu curso. Relata que entabulou acordo 

com a requerida acerca de pendencias existentes e que, para além da 

citada transação financeira, também pagava regularmente as parcelas do 

curso, quando, para sua surpresa, em fevereiro do corrente, ao contatar 

a requerida para rematrícula, fora informada de que nunca havia cursado 

tal graduação, não existindo documento que assim comprovasse. 

Menciona que seu acesso ao Portal do Aluno fora bloqueado no presente 

mês, e que, mesmo diante de sua insistência, a rematrícula restou 

inviabilizada pela requerida. Conclui dizendo que ao tentar pagar o boleto 

referente à mensalidade do mês de março, o valor fora estornado. Pelo 

exposto requer, em sede de Tutela Antecipada, ordem judicial para que 

seja efetivada a imediata rematrícula da Autora no sétimo semestre do 

curso de Psicologia, com o acesso ao Portal do Aluno e a emissão dos 

boletos para pagamento das mensalidades do curso, ou, alternativamente, 

que ao menos possa frequentar as aulas como “ouvinte”, para que não 

perca o conteúdo ministrado. É a síntese do necessário. Fundamento e 

DECIDO. A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” (grifamos). No que tange ao primeiro elemento 

indispensável a sua concessão, a probabilidade do direito, em que pese a 

possibilidade de se vislumbrar alguma verossimilhança no alegado pela 

autora, nota-se um conjunto probatório frágil, mesmo para um juízo 

perfunctório, o que inviabiliza a concessão da tutela nos moldes 

pleiteados. É que, muito embora se possa, de fato, verificar que a autora 

cursou a graduação em questão em um passado recentíssimo, não se 

pode, pelo material anexado, sequer vislumbrar que a requerida tenha ou 

esteja negando a rematrícula da autora. Veja-se que, apesar de a 

requerente sustentar ter tentado sanar administrativamente o suposto 

impasse, não se verifica a juntada aos autos de qualquer elemento nesse 

sentido (v.g. protocolo de atendimento, notificação extrajudicial). O único 

documento que, em tese, sustentaria a alegação autoral de negativa da 

rematrícula, reside só e tão somente no extrato bancário anexado 

(30715657), que, a meu ver, mostra-se lacônico para subsidiar o pleito 

antecipatório. Não se depreende, pelo conjunto anexado, qualquer 

conduta reprovável da requerida ou mesmo impeditiva de (re)matrícula. 

Nesse sentido, aliás: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REMATRÍCULA – PENDÊNCIAS 

CURRICULARES – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO – 

ART. 300 DO NOVO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO 

NÃO PROVIDO. Não se vislumbrando a necessária verossimilhança das 

alegações, de sorte a não preencher os requisitos legais permissivos do 

deferimento da pretensão, nos termos do art. 300, do CPC, impossível a 

concessão da tutela antecipatória pretendida. Ademais, sendo necessária 

a instrução processual para se averiguar o direito do autor, impossível a 

concessão da tutela pretendida neste momento, vez que não há provas 

suficientes nos autos a comprovar o direito alegado. (TJ-SP - AI: 

20476903520168260000 SP 2047690-35.2016.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 05/04/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 05/04/2016). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA 

DO AGRAVANTE NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, POSTO QUE SE VIU 

IMPOSSIBILITADO DE EFETIVAR O ADITAMENTO DO FIES, ATRIBUINDO A 

RESPONSABLIDADE À AGRAVADA, QUE TERIA LHE PRESTADO 

INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS, ALÉM DE ESTAR COBRANDO 

MENSALIDADES INDEVIDAMENTE. PRETENSÃO PARA QUE SEJA 

AUTORIZADA A SUA MATRÍCULA PELA AGRAVADA, BEM COMO SEJAM 

FORNECIDOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O REQUERIMENTO 

DE NOVO FINANCIAMENTO, E NÃO SEJA NEGATIVADO SEU NOME, COM 

A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OU SUA SUSPENSÃO ATÉ 

O JULGAMENTO DA DEMANDA. - Os fatos narrados pelo Agravante ainda 

não estão comprovados de plano nos autos, apenas pelo que se vê dos 

documentos que instruem a inicial, sendo necessária uma melhor instrução 

probatória, inclusive oportunizando-se à Agravada a apresentação de sua 

defesa - O Agravante vem encontrando os mesmos empecilhos desde 

2016, e, ainda assim, só veio a distribuir a demanda originária em 
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05/12/2017, permanecendo durante todo o ano de 2017 sem cursar a 

faculdade de engenharia - Deste modo, não vislumbrando a presença dos 

requisitos dispostos no artigo 300 do CPC/15, não há como ser deferida, 

neste momento processual, a tutela de urgência pretendida pelo 

Suplicante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 

00241570820188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA CIVEL, 

Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 

29/05/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/ INDENIZATÓRIA. PARTE AUTORA QUE DEFENDE SER 

BENEFICIÁRIA DO FIES, IMPUTANDO COBRANÇA INDEVIDA DE 

MENSALIDADES EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ. DECISÃO 

AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA AO ARGUMENTO 

DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE DEVE SER 

MANTIDA PELO MENOS EM UM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. SUMULA Nº 59 DO 

TJ/RJ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O AUTOR TENHA 

REGULARMENTE ADITADO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL JUNTO AO ÓRGÃO GOVERNAMENTAL POR OCASIÃO DO 

DESTRANCAMENTO DE SUA MATRÍCULA. ANÁLISE DA MATÉRIA A 

DEMANDAR COGNIÇÃO MAIS APROFUNDADA, NÃO SENDO POSSÍVEL O 

DEFERIMENTO DA TUTELA SEM A SUA PRÉVIA REALIZAÇÃO. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00354451620198190000, 

Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data 

de Julgamento: 14/08/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). Ante 

o exposto, sem que antes haja uma melhor elucidação dos fatos, torna-se 

inviável o pleito antecipatório nos moldes pleiteados pela autora. Consigno 

que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, 

terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na 

espécie. Deste modo, como já mencionado, prudente que se aguarde a 

angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. Isto posto, 

INdefiro o pedido de Tutela de Urgência Antecipada. DEFIRO a AJG 

postulada na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de AGOSTO de 2020, às 09h30min, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003805-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

3K MONTAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003805-25.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA REQUERIDO: 3K MONTAGENS LTDA - ME Vistos 

etc. Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista 

que partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito 

por saneado. Deixo de fixar pontos controvertidos por entender 

desnecessário. Defiro a realização da prova oral postulada pelas partes e, 

para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

SETEMBRO de 2020, às 14h. Intimem-se as partes para, no prazo de 

comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, 

CPC). Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005859-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LO AME DE SOUSA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005859-95.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): LO AME DE SOUSA MIRANDA REU: EMPREENDIMENTOS 

ECONOMIZE LTDA - ME Vistos etc. Quanto ao pedido de inversão do ônus 

da prova, este não merece guarida. Ainda que se trate de relação de 

consumo, a medida não é automática e exige a demonstração da 

hipossuficiência do consumidor para a produção de prova necessária ao 

deslinde da lide. A hipossuficiência, contudo, não é econômica, mas 

técnica, ou seja, relacionada à dificuldade de o consumidor produzir a 

prova, o que, in casu, não restou demonstrado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - REJEITADA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA - 

RESTABELECIMENTO - CARÊNCIA COMPROVADA - CABIMENTO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - FALTA DE PROVA - 

DESCONTO SUPERIOR AO LIMITE DE 30% - INOCORRÊNCIA - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser restabelecido o benefício da 

assistência judiciária revogado na sentença se a situação financeira do 

requerente não sofreu alterações desde o ajuizamento da ação. Não há 

cerceamento de defesa se não demonstrado o efetivo prejuízo que a falta 

de manifestação sobre documentos juntados depois da defesa pode ter 

causado à parte. O indeferimento de produção de prova testemunhal, 

considerada desnecessária pelo juiz, não caracteriza cerceamento de 

defesa se a questão analisada for meramente de direito e os documentos 

trazem ao magistrado a plena convicção para o julgamento. Em ações 

envolvendo relações de consumo, a inversão do ônus da prova não é 

automática e exige a demonstração da hipossuficiência do consumidor 

para a realização da prova necessária ao deslinde da lide. Se não 

comprovado vício de consentimento, é impositiva a manutenção do 

negócio jurídico, em prestígio à estabilidade e segurança das relações 

obrigacionais. (TJMT - Ap 38916/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no 

DJE 11/05/2015). (destacamos). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR. 

SUFICIÊNCIA DOS EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE. OFÍCIO 

PARA O BANCO INFORMAR ACERCA DE TAIS DESCONTOS. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O conceito de hipossuficiência para fins de 

possibilidade de inversão do ônus da prova, não é econômico, mas 

técnico, consistente na fragilidade do consumidor diante do fornecedor 

com relação aos conhecimentos técnicos e especiais a respeito do 

produto adquirido e das condições estabelecidas para a referida 

aquisição. 2. Se por uma simples leitura dos extratos acostados aos autos 

pela parte autora, for possível verificar a existência e os valores dos 

descontos efetuados no seu benefício previdenciário, desnecessária se 

revela a inversão do ônus da prova, para oficiar o banco réu a informar 

sobre os mesmos. 3. Negar provimento ao agravo de instrumento. (TJ-MG 

- AI: 10024122868060002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de 

Julgamento: 10/07/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/07/2014). (destacamos). Dessa maneira, INDEFIRO a 

inversão do ônus da prova, de modo que referido ônus se distribui pela 

regra ordinária. AFASTO a preliminar de impugnação à assistência 

judiciária gratuita concedida à parte autora, ante a ausência de 

demonstração de que ela possui condições de arcar com as despesas 

processuais. Com efeito, é ônus de quem se insurge contra a concessão 

da gratuidade de justiça comprovar que o pretendente ao benefício dispõe 
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de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, do 

qual não se desincumbiu a parte requerida. Inexistentes outras questões 

preliminares a serem analisadas e tendo em vista que as partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. 

Deixo de fixar pontos controvertidos por entender desnecessário. Defiro a 

realização da prova oral postulada pela requerida e, para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de SETEMBRO de 2020, 

às 14h30min. Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer 

tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer 

prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos 

que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a 

juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a 

contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou 

disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar 

o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em 

qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010130-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BARBOSA CORREA (AUTOR(A))

ROSEMAR GONCALVES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010130-50.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEIDIANE BARBOSA CORREA, ROSEMAR GONCALVES LEITE 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT movida por LEIDIANE BARBOSA CORREIA e 

OUTRA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, 

todas qualificadas, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial. Depreende-se dos autos que as requerentes postulam pela 

desistência da ação (ID 12694884). Instada a se manifestar a ré discordou 

do pedido de desistência (ID 19147796). É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO: In casu, após a contestação as autoras requerem 

a desistência da ação, eis que não possuem mais interesse no presente 

feito, visto já terem recebido de forma administrativa o seguro pleiteado. A 

seguradora ré insurge-se contra o pedido de desistência do 

prosseguimento do processo, postulando que as demandadas renunciem 

ao direito a que se funda a ação, para que a demanda seja julgada 

improcedente. Entretanto, tanto a doutrina quanto a jurisprudência 

interpretam o art. 485, § 4º, do CPC, de forma que a discordância da 

desistência da demanda precisa ser devidamente justificada. Vejamos: 

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. 

APELO DA RÉ. AVENTADA A NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA NOS 

MOLDES DO ART. 485, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO 

PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NA 

HIPÓTESE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 03006229120158240048 Balneário 

Piçarras 0300622-91.2015.8.24.0048, Relator: Marcus Tulio Sartorato, 

Data de Julgamento: 26/03/2019, Terceira Câmara de Direito Civil). 

(ressaltamos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ATO QUE PASSA A SER BILATERAL DEPOIS DE 

ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. RECUSA INJUSTIFICADA 

DAS DEMANDADAS. EXTINÇÃO. DECISÃO CORRETA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A literalidade do art. 267, § 4º, do Código de Processo 

Civil, deve ser entendida cum grano salis, exigindo-se a concordância da 

parte adversa com a desistência da ação não apenas quando já escoado 

o prazo para resposta, mas igualmente nas hipóteses em que já houve, de 

algum modo, a instauração do contraditório, ainda que prévia à fase 

processual reservada à defesa. Angularizada a relação processual, a 

desistência passa a ser ato processual bilateral, que reclama a junção das 

vontades do autor e do réu. 2. A oposição ao pedido de desistência 

requer motivo fundamentado e justificado, não sendo aceita a simples 

argumentação de discordância desprovida de justificação robusta para 

obstar a extinção do feito sem o exame do mérito. 3. Nas causas em que 

não há condenação, como na hipótese de desistência da ação, a verba 

honorária de sucumbência há de ser arbitrada segundo avaliação 

equitativa do togado, consoante prescreve o § 4º do art. 20 do Diploma 

Procedimental Civil, sem vinculação aos limites mínimo e máximo 

determinados pelo § 3º do mesmo dispositivo legal.” (TJSC, Apelação Cível 

n. 2010.067297-4, de Itajaí, rel. Des. Trindade dos Santos, j. 23-08-2012). 

(destacamos) “CONSTITUCIONAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

PELO ESTADO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA - OCORRÊNCIA DE 

EFEITOS COLATERAIS SUPERVENIENTES - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - 

INTIMAÇÃO REGULAR DO RÉU - RECUSA INJUSTIFICADA - SENTENÇA 

MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER 

SUPORTADOS UNICAMENTE PELO ENTE ESTATAL - ART. 26 DO CPC 

INTERPRETADO À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO 1. "A recusa do réu ao pedido de desistência deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante" (REsp 

90738/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 21.09.1998)"(REsp n. 

976861, rel. Min. Castro Meira, j. 2.10.2007). 2."'Extinto o processo sem 

resolução de mérito, o princípio da causalidade impõe sejam as despesas 

do processo cometidas à parte responsável pela instauração do processo 

que deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios' (REsp n. 

806.434, Min. Denise Arruda)' (AC n. 2009.052020-0, da Capital, rel. Des. 

Newton Trisotto, j. 26.10.2010)"(AC n. 2010.081189-9, deste relator, j. 

14.4.2011).” (TJSC, Apelação Cível n. 2010.021424-6, da Capital, rel. Des. 

Rodrigo Collaço, j. 16-06-2011). (ressaltamos) “PROCESSUAL CIVIL. 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO (CPC, ART. 267, VIII). PRECLUSÃO NÃO- CONFIGURADA. 

ANUÊNCIA DO RÉU. BILATERALIDADE DO PROCESSO. ART. 267, § 4º, DO 

CPC. DISCORDÂNCIA SEM FUNDAMENTO RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, DO 

CPC. RECURSO DESPROVIDO. O pedido de desistência da ação 

condiciona-se à concordância do réu, quando este já integrar a lide. 

Contudo, sua discordância deve ser fundamentada com motivo relevante 

para a continuidade do processo, sob pena de extinção sem resolução de 

mérito. Nas causas em que não há condenação, a fixação dos honorários 

advocatícios não se vincula aos percentuais mínimo e máximo de que trata 

o § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil, devendo a verba 

honorária ser arbitrada em valor moderado e razoável, mediante 

apreciação eqüitativa do juiz, à luz das peculiaridades do caso concreto, 

consoante prescreve o § 4º do mencionado dispositivo legal.” (TJSC, 

Apelação Cível n. 2007.061046-2, da Capital, rel. Des. Luiz Carlos 

Freyesleben, j. 06-03-2008). (negritamos) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS 

OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO - DISCORDÂNCIA INJUSTIFICADA DA 

RÉ - HOMOLOGAÇÃO DA DESIS-TÊNCIA - CABIMENTO. - Como é sabido, 

após o oferecimento da resposta, o autor não pode mesmo desistir da 

ação, sem o consentimento do réu. Todavia, como vem entendendo o c. 

STJ, eventual recusa do réu à desistência da ação manifestada pelo autor 

deve ser devidamente fundamentada, de modo a afastar inaceitável abuso 

de direito, assim não bastando simples discordância.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0024.12.118114-3/002, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2018, publicação da sumula em 

11/09/2018). (grifamos) Logo, não havendo justa causa na discordância 

da seguradora ré, a homologação da desistência da ação é medida que se 

impõe. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pelas requerentes (ID 12694884), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Condeno as autoras em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 
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causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Transitada 

em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004723-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004723-63.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): PAULO HENRIQUE DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

movida por PAULO HENRIQUE DOS SANTOS em face de LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Depreende-se dos autos que 

o requerente postula pela desistência da ação (ID 19653142). Instada a se 

manifestar a ré discordou do pedido de desistência (ID 20557253). É o 

relato do necessário. Fundamento e DECIDO: In casu, após a contestação 

o autor requer a desistência da ação, eis que não possuem mais interesse 

no presente feito. A seguradora ré insurge-se contra o pedido de 

desistência do prosseguimento do processo, postulando que o 

demandado renuncie ao direito a que se funda a ação, para que a 

demanda seja julgada improcedente. Entretanto, tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência interpretam o art. 485, § 4º, do CPC, de forma que a 

discordância da desistência da demanda precisa ser devidamente 

justificada. Vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA. APELO DA RÉ. AVENTADA A NECESSIDADE DE 

CONCORDÂNCIA NOS MOLDES DO ART. 485, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA 

DE JUSTO MOTIVO PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE 

DE EXTINÇÃO NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 

03006229120158240048 Balneário Piçarras 0300622-91.2015.8.24.0048, 

Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 26/03/2019, Terceira 

Câmara de Direito Civil). (ressaltamos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ATO QUE PASSA A 

SER BILATERAL DEPOIS DE ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. 

RECUSA INJUSTIFICADA DAS DEMANDADAS. EXTINÇÃO. DECISÃO 

CORRETA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A literalidade do art. 267, § 4º, do 

Código de Processo Civil, deve ser entendida cum grano salis, exigindo-se 

a concordância da parte adversa com a desistência da ação não apenas 

quando já escoado o prazo para resposta, mas igualmente nas hipóteses 

em que já houve, de algum modo, a instauração do contraditório, ainda que 

prévia à fase processual reservada à defesa. Angularizada a relação 

processual, a desistência passa a ser ato processual bilateral, que 

reclama a junção das vontades do autor e do réu. 2. A oposição ao pedido 

de desistência requer motivo fundamentado e justificado, não sendo aceita 

a simples argumentação de discordância desprovida de justificação 

robusta para obstar a extinção do feito sem o exame do mérito. 3. Nas 

causas em que não há condenação, como na hipótese de desistência da 

ação, a verba honorária de sucumbência há de ser arbitrada segundo 

avaliação equitativa do togado, consoante prescreve o § 4º do art. 20 do 

Diploma Procedimental Civil, sem vinculação aos limites mínimo e máximo 

determinados pelo § 3º do mesmo dispositivo legal.” (TJSC, Apelação Cível 

n. 2010.067297-4, de Itajaí, rel. Des. Trindade dos Santos, j. 23-08-2012). 

(destacamos) “CONSTITUCIONAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

PELO ESTADO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA - OCORRÊNCIA DE 

EFEITOS COLATERAIS SUPERVENIENTES - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - 

INTIMAÇÃO REGULAR DO RÉU - RECUSA INJUSTIFICADA - SENTENÇA 

MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER 

SUPORTADOS UNICAMENTE PELO ENTE ESTATAL - ART. 26 DO CPC 

INTERPRETADO À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO 1. "A recusa do réu ao pedido de desistência deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante" (REsp 

90738/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 21.09.1998)"(REsp n. 

976861, rel. Min. Castro Meira, j. 2.10.2007). 2."'Extinto o processo sem 

resolução de mérito, o princípio da causalidade impõe sejam as despesas 

do processo cometidas à parte responsável pela instauração do processo 

que deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios' (REsp n. 

806.434, Min. Denise Arruda)' (AC n. 2009.052020-0, da Capital, rel. Des. 

Newton Trisotto, j. 26.10.2010)"(AC n. 2010.081189-9, deste relator, j. 

14.4.2011).” (TJSC, Apelação Cível n. 2010.021424-6, da Capital, rel. Des. 

Rodrigo Collaço, j. 16-06-2011). (ressaltamos) “PROCESSUAL CIVIL. 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO (CPC, ART. 267, VIII). PRECLUSÃO NÃO- CONFIGURADA. 

ANUÊNCIA DO RÉU. BILATERALIDADE DO PROCESSO. ART. 267, § 4º, DO 

CPC. DISCORDÂNCIA SEM FUNDAMENTO RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, DO 

CPC. RECURSO DESPROVIDO. O pedido de desistência da ação 

condiciona-se à concordância do réu, quando este já integrar a lide. 

Contudo, sua discordância deve ser fundamentada com motivo relevante 

para a continuidade do processo, sob pena de extinção sem resolução de 

mérito. Nas causas em que não há condenação, a fixação dos honorários 

advocatícios não se vincula aos percentuais mínimo e máximo de que trata 

o § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil, devendo a verba 

honorária ser arbitrada em valor moderado e razoável, mediante 

apreciação eqüitativa do juiz, à luz das peculiaridades do caso concreto, 

consoante prescreve o § 4º do mencionado dispositivo legal.” (TJSC, 

Apelação Cível n. 2007.061046-2, da Capital, rel. Des. Luiz Carlos 

Freyesleben, j. 06-03-2008). (negritamos) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS 

OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO - DISCORDÂNCIA INJUSTIFICADA DA 

RÉ - HOMOLOGAÇÃO DA DESIS-TÊNCIA - CABIMENTO. - Como é sabido, 

após o oferecimento da resposta, o autor não pode mesmo desistir da 

ação, sem o consentimento do réu. Todavia, como vem entendendo o c. 

STJ, eventual recusa do réu à desistência da ação manifestada pelo autor 

deve ser devidamente fundamentada, de modo a afastar inaceitável abuso 

de direito, assim não bastando simples discordância.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0024.12.118114-3/002, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2018, publicação da sumula em 

11/09/2018). (grifamos) Logo, não havendo justa causa na discordância 

da seguradora ré, a homologação da desistência da ação é medida que se 

impõe. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pelo requerente (ID 19653142), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Condeno o autor em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Transitada 

em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007789-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ISRAEL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007789-51.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: NILSON ISRAEL SILVA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS 

S/A Vistos etc. NILSON ISRAEL SILVA, manejou a presente ação de 

cobrança de indenização do seguro obrigatório - DPVAT em face de 
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BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados, alegando que no dia 

03/08/2017, sofreu acidente de trânsito e que, por isso, teria direito ao 

recebimento de indenização do seguro obrigatório no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sem prejuízo das verbas de 

sucumbência, relativos às suas sequelas permanentes. Com a inicial 

vieram documentos. Em audiência conciliatória, as partes concordaram 

com o laudo pericial apresentado, embora não tenha havido acordo (ID 

12864294). Contestação apresentada no ID 13087137, alegando a 

requerida, preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo, a inépcia da inicial por falta de pedido administrativo 

anterior, pugnando ao final pela improcedência da demanda, acostando 

documentos. O autor apresentou impugnação no ID 13819517. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, passo a análise da preliminar 

de necessidade de substituição do polo passivo da presente demanda 

arguida pela requerida em sede de contestação. A preliminar suscitada 

não merece guarida, posto que qualquer seguradora integrante do 

consórcio estabelecido pela Lei nº 6.194/74 tem legitimidade para figurar 

no polo passivo nas demandas de cobrança de seguro obrigatório como a 

presente, conforme apontam os seguintes arestos: “EMENTA: APELAÇÃO 

CIVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES 

REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A 

indenização do seguro DPVAT pode ser requerida junto a qualquer 

Seguradora, desde que esteja coligada ao sistema, por força do artigo 7º 

da Lei nº 6.194/74, que estabelece que todas as sociedades seguradoras 

são obrigadas no pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de 

haver regressivamente do proprietário do veículo o valor que 

desembolsar. Se não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa 

à indenização paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, 

não há que se falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o 

pedido da apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na 

audiência de conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar 

em cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 

anos (metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 

1916) do sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em 

vigor do Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em 

pleitear a indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 

28/04/2000.”[1] (destacamos) “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA 

QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E 

ILEGITIMIDADE ATIVA - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - 

DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS - 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já 

pacificou entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera 

no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo 

a convivente apontada como única beneficiária do seguro, é dela o direito 

de perceber a verba securitária, porque tal direito não se submete à 

partilha por herança. A aplicação dos honorários advocatícios no teto de 

20% do valor da condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no 

artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil A correção monetária deve 

incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 

43 do STJ.”[2] (grifo nosso) “Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo 

de Instrumento 992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim 

Comarca: Franca Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de 

Julgamento: 23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. 

Acidente de veículo Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição 

da ré pela Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de 

qualquer integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do 

ônus da prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a 

transferência da responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais 

- Valor arbitrado compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo 

improvido.” (grifamos) Iluminado por tais orientações pretorianas, INDEFIRO 

o pedido de alteração subjetiva da lide apresentado pela parte requerida. 

Ademais, em que pese a alegação preliminar pela parte requerida de 

ausência de interesse de agir ante a falta de pedido administrativo prévio, 

como se vê adiante, não merece guarida: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - SEGURO DPVAT - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE EM AGIR - 

DESNECESSIDADE DE SE SOCORRER PREVIAMENTE PELAS VIAS 

ADMINISTRATIVAS -REJEITADA - MÉRITO - PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL QUE ATESTE O GRAU DA DEFORMIDADE PERMANENTE - 

DESNECESSIDADE - INCOMPETÊNCIA DO CNSP, QUANDO CONFLITANTE 

COM LEI ESPECIAL - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Não se faz necessário o prévio 

requerimento administrativo à seguradora, porque não se encontra 

remissão dessa obrigação na Lei nº. 6.194/74. O art. 5º, caput, da Lei nº 

6.194/74 diz que o "pagamento da indenização (de seguro DPVAT) será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente". O 

CNSP possui competência para regular as operações de seguro, desde 

que não contrarie lei hierarquicamente superior. Não há que se falar em 

minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na 

sentença está em conformidade com o art. 20 do CPC. (TJMT. Apel.Cív. nº 

81571/2009. Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câm.Cív. 

Julg. 24/03/2010, Publ. 05/04/2010).” (destacamos). “Assistência 

Judiciária. DPVAT. Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto - 

Hipótese em que não é ilegal condicionar o juiz a concessão de gratuidade 

à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou o cargo 

exercido pelo interessado fazem em princípio presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Ademais, possibilidade de concessão do benefício 

posteriormente, uma vez cumprido por parte do agravante a determinação 

judicial. Determinação para que a autora comprove se formulou pedido 

administrativo perante a ré. Inadmissibilidade. A comprovação do 

requerimento prévio no âmbito administrativo e da recusa da seguradora 

no atendimento ao pedido, não constituem pressupostos, requisitos legais 

ou condições de admissibilidade para a propositura da ação de cobrança 

de indenização de seguro obrigatório. Recurso parcialmente provido. 

(TJSP. AI nº 990092964291. Rel. Des. Júlio Vidal, 28ª Câmara de Direito 

Privado. Julg. 24/11/2009, Publ. 15/12/2009).” (grifamos). Forte nas lições 

jurisprudenciais epigrafadas, repilo a preliminar em comento. Tendo em 

vista que não há mais questões preambulares a serem apreciadas e não 

havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo à análise 

do mérito. Compulsando os autos vislumbro que o acidente de trânsito 

ocorrido em 16/07/2013 (10173517 - Pág. 4/7), que resultou em sequelas 

definitivas e permanentes decorrentes de fratura de fêmur esquerdo, 

fratura de arcos costais a esquerda e fratura de clavícula esquerda, 

restou evidenciado nos autos pelos documentos de acostados e pelo 

Boletim de Ocorrência. Ademais, devemos observar a Lei nº 6.194/74, que 

dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, em seu art. 3º, que estabelece os 

danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, senão vejamos: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). I - R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso 

de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” (ressaltamos) § 1o 

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). I - quando se tratar 

de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 
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2009). Neste contexto, calha registrar que em situações como a analisada 

nos autos a jurisprudência tem assim se manifestado: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO 

SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

ART. 3º DA LEI 6.194/74. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO A RESPEITO DO 

GRAU DA INCAPACITAÇÃO DO SEGURADO (AMPUTAÇÃO A NÍVEL DA 

FALANGE MÉDIA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA). 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DE GRADUAÇÃO ANEXA À LEI N. 

6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 1.350,00. CÁLCULO 

DA VERBA EQUIVOCADAMENTE EFETUADO PELA SENTENÇA. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 675,00. 

COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. 

PLEITO INICIAL ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSC. Apel.Cív. nº 20130178475SC2013.017847-5, 

Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta 

Câmara de Direito Civil).” (grifo nosso) “COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO SOB A 

ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

ART. 3º DA LEI 6.194/74. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO A RESPEITO DO 

GRAU DA INCAPACITAÇÃO DO SEGURADO (AMPUTAÇÃO A NÍVEL DA 

FALANGE MÉDIA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA). 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DE GRADUAÇÃO ANEXA À LEI N. 

6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 1.350,00. CÁLCULO 

DA VERBA EQUIVOCADAMENTE EFETUADO PELA SENTENÇA. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 675,00. 

COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. 

PLEITO INICIAL ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSC. Apel.Cív. nº 20130178475SC2013.017847-5, 

Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta 

Câmara de Direito Civil).” (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA. PAGAMENTO PROPORCIONAL. TABELA. LEI 

11.945/2009. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. - Quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, em primeiro plano deve-se proceder ao 

enquadramento da perda anatômica e funcional, conforme critério previsto 

no artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.º 6.194/74. - Em seguida, deve-se fazer 

a redução proporcional da indenização, "que corresponderá a 75% 

(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% 

(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco 

por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual 

de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais" (artigo 3º, § 

1º, inciso II, in fine). - Pelo que se entende do comando de tal disposição, 

as reduções proporcionais decorrem da incompletude da repercussão 

apurada. - Como o legislador indica quatro níveis de classificação (intensa, 

média, leve e sequelas residuais), faz-se necessária a apuração do grau 

de repercussão do dano corporal segmentar. (TJMG - Processo: AC 

10105130103630001 MG Relator(a): Luiz Carlos Gomes da Mata 

Julgamento: 31/07/2014 Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação: 08/08/2014).” (grifo nosso). Destarte, tendo o acidente 

em questão acarretado sequelas definitivas no requerente, o montante a 

ser indenizado in casu é o referente a 50% (grau de debilidade do membro 

inferior esquerdo apurado em perícia – 12864294 - Pág. 3) de 70% (Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores), do 

valor máximo de R$ 13.500,00 indenizável pela nº Lei 6.194/74, ou seja, R$ 

4.725,00, 10% (grau de debilidade da estrutura torácica apurada em 

perícia – 12864294 - Pág. 3) de 100% (lesões de órgãos e estruturas 

crânio-faciais, cervicais, torácicos...), do valor máximo de R$ 13.500,00 

indenizável pela nº Lei 6.194/74, ou seja, R$ 1.350,00, bem como, 50% 

(grau de debilidade do ombro esquerdo apurada em perícia – 12864294 - 

Pág. 3) de 25% (perda completa da mobilidade de um dos ombros,...), do 

valor máximo de R$ 13.500,00 indenizável pela nº Lei 6.194/74, ou seja, R$ 

1.687,50, totalizando o montante de R$7.762,50. Por fim, no que concerne 

ao termo inicial da correção monetária e dos juros em ações desta estirpe, 

confira-se o aresto abaixo: “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE 

(DPVAT). RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CPC, ART. 535. 

INOCORRÊNCIA. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. COBERTURA 

DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 43/STJ. 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I. Quando resolvidas todas as questões devolvidas ao 

órgão jurisdicional, o julgamento em sentido diverso do pretendido pela 

parte não induz nulidade. II. Os sinistros que envolvem veículos agrícolas 

passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT. III. 

Não labora ex officio, ultra petita ou em infringência ao princípio da ne 

reformatio in pejus o acórdão que, nas instâncias ordinárias, disciplina a 

incidência dos juros moratórios e da correção monetária, 

independentemente de pedido específico das partes. IV. "Incide correção 

monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" - 

Súmula n. 43/STJ. V. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os 

juros de mora são devidos a contar da citação. VI. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ. REsp 

nº 665282, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de 

Julgamento: 20/11/2008, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

15/12/2008).” (destacamos) Diante do exposto e considerando o que mais 

dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a 

requerida ao pagamento da importância de R$ 7.762,50, corrigida 

monetariamente, desde a data do sinistro enfocado, e acrescida de juros 

de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos 

artigos 405 e 406, do Código Civil. Em face da sucumbência recíproca, nos 

termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que deverão 

rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), cuja 

exigibilidade de tal verba em relação à autora, fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, eis que beneficiário da AJG (ID 11182348). Preclusas as 

vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO [1] Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Número do 

Protocolo: 27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. Magistrado: Dr. José 

Mauro Bianchini Fernandes. [2] Tribunal de Justiça do Mato Grosso. 

Número do Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 06/04/2010. Magistrado: 

Des. Orlando de Almeida Perri.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003095-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CANDIDO COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003095-73.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES REU: AUREO CANDIDO 

COSTA Vistos etc. A parte autora opôs embargos de declaração (ID 

22954616) contra a decisão de ID 22626541, aduzindo a existência de 

omissão, o que fora impugnado pelo requerido no ID. 23325538. É o 

sucinto relato. Fundamento e DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 

inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise 

explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente 

sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à 

estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção 

insertos na liça. Quanto à pretendida alteração da decisão embargada se 

revela despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via 

do recurso adequado. Isto posto, ausentes as hipóteses legais que 

autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. No mais, 

prossiga-se, no cumprimento do comando judicial de ID 22626541. P.I.C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004941-91.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUSTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES OAB - MT19914/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE ASSIS MOURA OAB - SP303358 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004941-91.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOAO JUSTINO DA SILVA REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. JOAO JUSTINO 

DA SILVA, deduziu a ação referenciada em face de BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualificados, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O feito teve seu trâmite 

normal, sendo que no ID 27985288 as partes noticiaram a autocomposição 

dos litigantes, requerendo sua homologação e extinção do feito. É o 

sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes no ID 27985288, 

através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. 

Por conseqüência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Custas processuais e honorários 

advocatícios, na forma do acordo em comento. Transitada em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003175-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ROBSON BENEVENUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003175-03.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente 

constituído nos autos, para promover o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do artigo 485, 

do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014187-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1014187-43.2019.8.11.0003 Visto etc. Intime o autor 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias 

referente a distribuição da CP, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

devolução sem o devido cumprimento. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006923-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA PROPOSTA APRESENTADA 

PELO SR. PERITO, BEM COMO, INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

CIÊNCIA DA PETIÇÃO ID. 30051148 E MANIFESTAÇÃO, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009175-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIAS DE MORAIS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DALLA VECHIA (REU)

CENTRO DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS S.A. (REU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

HENRIQUE MANUEL DE BARROS OLIVEIRA (REU)

JOSE SOARES DE SOUSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA ALVES DE SOUSA OAB - MT8553/O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA FRANCO SETTE OAB - PR45210 (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1009175-19.2017.8.11.0003. Vistos etc. Com o fito de evitar a 

prolação de eventual decisão surpresa no tocante a preliminar de coisa 

julgada e com base nos termos do artigo 10, do CPC, intime o autor para 

manifestar acerca da cópia do processo sob o nº 9580- 43.2015.811.0003 

(código nº 788369) juntado pela ré CEDIR, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Intime. Rondonópolis – MT, 26 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009175-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIAS DE MORAIS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DALLA VECHIA (REU)

CENTRO DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS S.A. (REU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

HENRIQUE MANUEL DE BARROS OLIVEIRA (REU)

JOSE SOARES DE SOUSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA ALVES DE SOUSA OAB - MT8553/O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA FRANCO SETTE OAB - PR45210 (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1009175-19.2017.8.11.0003. Vistos etc. Com o fito de evitar a 

prolação de eventual decisão surpresa no tocante a preliminar de coisa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 31 de 343



julgada e com base nos termos do artigo 10, do CPC, intime o autor para 

manifestar acerca da cópia do processo sob o nº 9580- 43.2015.811.0003 

(código nº 788369) juntado pela ré CEDIR, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Intime. Rondonópolis – MT, 26 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010625-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010891-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GOMES LOUZADA (REQUERIDO)

F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

GERALDO ANDRE VICTORAZZO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005584-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXECUTADO)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000182-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACAO MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO (EXECUTADO)

ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003952-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA ROSSEMARY PEREIRA SAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO DA MOTA MARRONI (REU)

LUANA GUALTIERI MARRONI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

BRUNO SERAFIM SILVA OAB - MT19232/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003952-22.2016.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requeridos pleiteiam a concessão da assistência judiciária, alegando não 

terem condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. A 

gratuidade da justiça antes era matéria regulamentada pela Lei 1.060/50, 

contudo, o artigo 1.072, III, do Código de Processo Civil de 2015, revogou 

parcialmente esta lei, conforme disciplina os artigos 98 a 102. Dispõe o art. 

98, caput, do CPC: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito a gratuidade da 

justiça”. A esse respeito, o CPC, ao regulamentar o instituto da gratuidade 

da justiça, consolida entendimentos firmados nos tribunais pátrios e cria 

novos instrumentos que passam a reger o direito fundamental da justiça 

gratuita. O § 1º, do artigo 98, do CPC, disciplina que a Justiça Gratuita 

compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração 

de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII 

- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para 

propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes 

ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos 

devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, 

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício 

tenha sido concedido. A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, incluiu 

entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência jurídica na forma 

integral e gratuita aos que efetivamente comprovarem insuficiência de 

recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao 

direito de livre acesso ao Poder Judiciário. Isto porque a simples 

apresentação de declaração de hipossuficiência financeira não reflete a 

verdadeira situação econômica da parte, sendo necessário que traga 

elementos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais 

resultará em prejuízo ao seu sustento e de sua família. Nesse sentido, é o 

entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade 

é medida que se impõe. (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 13645/2017, 

DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 
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PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). Dessa forma, determino que os requeridos comprovem o 

estado de sua miserabilidade financeira, juntando aos autos cópia de suas 

três últimas declarações de imposto de renda, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, conclusos. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005103-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAILLI DAIANNE SALES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VENERO DA SILVA OAB - MT25541/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005103-81.2020.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando o termo de confissão e novação da dívida (Id. 30579529), 

intime a autora na pessoa do patrono constituído, para emendar a inicial, 

juntando aos autos comprovante de pagamento das parcelas no importe 

de R$ 1.345,44 (um mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e 

quatro centavos), referente aos meses de 09/2019 a 01/2020, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012011-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNADETE GOMES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, FORNECER OS DADOS BANCÁRIOS PARA O LEVANTAMENTO 

DOS VALORES, CONFORME DETERMINADO NA R. SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004124-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO - id. 30559947, BEM COMO PARA 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002477-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSINA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1002477-31.2016.8.11.0003 Visto Em correição. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de julho de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009834-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

JOAO MARIO DUARTE SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

.Processo nº 1009834-28.2017.8.11.0003. Vistos etc. Os autores 

pretendem a reparação dos danos morais em razão do corte indevido, 

bem como seja declarado inexistente o débito relativo a fatura no valor de 

R$ 1.487,00, com vencimento em 06.01.2017, com a devida repetição de 

indébito. O documento do Num. 10922668 – Pág. 3, não descreve o que foi 

cobrado na fatura, vez que se trata de “documento para pagamento”, 

constando apenas o código de barra e valor. Assim, visando a busca da 

verdade real com o fito de evitar o enriquecimento sem causa, determino 

que a requerida traga a fatura no valor de R$ 1.487,00, com vencimento 

em 06.01.2017, bem como o histórico de contas da UC nº 6-2234342-0, do 

período de janeiro a dezembro de 2016, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 16 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002271-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERREIRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MARACCINI FRANCO OAB - PR33246 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002271-17.2016.11.0003) Vistos etc. Antes de proferir 

sentença, aguarda-se o andamento do feito em apenso sob o n° 

1002268-62.2016.8.11.0003. Intima. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002271-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERREIRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MARACCINI FRANCO OAB - PR33246 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002271-17.2016.8.11.0003 Vistos etc. Aguarde o andamento 

do feito em apenso (processo nº 1002268-62.2016.8.11.0003). Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de maio de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007995-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO NAVES SOUZA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNAR DE PAULA AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007995-94.2019.8.11.0003 Vistos etc. A requerida 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou última 

anotação na CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008091-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TELES DAMACENA (REU)

RENE BONFIM BATISTA (REU)

EDINALVA MARIA DOS SANTOS BATISTA (REU)

PONCIANO DE ARRUDA PEREIRA (REU)

ANTONIO MANOEL SOUTO XAVIER (REU)

R B DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO ID. 30723572, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010477-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOAR OLIVEIRA BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 10010477-15.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010598-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DANTAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MACHADO DA SILVA OAB - MT23403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010598-43.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 
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entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012468-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1012468-60.2018.8.11.0003. 

Vistos etc. Ante os termos da certidão da Sra. Gestora constante no ID nº. 

28780864, intime o exequente, na pessoa do seu patrono regularmente 

constituído, via DJE, para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o quê de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 26 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014724-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZIRO MUROFUSE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORDANA DUARTE ZUANAZZI OAB - PR85672 (ADVOGADO(A))

TULIO BORGES MONTEIRO OAB - PR81320 (ADVOGADO(A))

SANTINO RUCHINSKI OAB - SC5282 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004724-39.2019.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do feito para 

cumprimento de sentença. Intime o executado para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 26 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001587-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001587-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. Ante o 

retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e 

considerando que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001584-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001584-06.2017.8.11.0003 Vistos etc. Ante o 

retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e 

considerando que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004183-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J.C.F.F COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))
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KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE MOURA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004183-15.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas e o requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro 

da demandada, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC. Deverá o edital ser 

publicado em jornal local de grande circulação, pelo menos duas vezes, 

em prazo não superior a 10 (dez) dias. Deverá ainda, o requerente 

comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento desta 

decisão sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001644-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA SANTANA MONTANARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001644-08.2019.11.0003) Vistos etc. Observa-se que a 

autora pugnou pela desistência da ação (Id. 27453193). Entretanto, a parte 

requerida foi devidamente citada (Id. 25441139). Assim, ante o disposto no 

artigo 485, §4º, do CPC, intime a demandada para manifestar anuência 

acerca do pedido de desistência, no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, 

considerando a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, cumpra 

conforme a determinação (Id. 28072990). Após, conclusos. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013084-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1013084-35.2018.11.0003) Vistos etc. Para melhor elucidação 

dos fatos e em busca da verdade real, converto o julgamento em diligência 

e determino que a requerente traga aos autos, o eventual contrato de 

aluguel firmado com o terceiro identificado na lide, nos respectivos 

períodos de dezembro/2014 a dezembro/2017, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Acostados aos autos as documentações, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008425-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008425-17.2017.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

vem aos autos e pugna pela conversão do feito de Busca e Apreensão 

em Ação de Execução. Decido. Ressai dos autos que o requerente não 

obteve êxito na localização do veículo, tampouco ocorreu à citação da 

parte requerida. Dessa forma, como a angularização processual não se 

aperfeiçoou, possível a modificação do pedido ou da causa de pedir, nos 

termos dos artigos 264 e 294, ambos do Código de Processo Civil. 

Ademais, o próprio Decreto-lei nº 911/69 em seu art. 5º, estabelece a 

possibilidade do credor fiduciante recorrer da via executiva para perseguir 

seu crédito. Destarte o deferimento do presente pedido é medida que se 

impõe. Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste 

Estado “verbis”: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA NÃO LOCALIZADO – 

CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 

5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a 

citação. (TJMT - AI, 59502/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da 

publicação no DJE 22/07/2014)”. Diante do que foi exposto, DEFIRO o 

pedido no Id. 29151698. Promova as devidas alterações e anotações para 

constar na capa e demais registro “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL”. Cite o devedor para pagamento em 03 (três) dias (art. 

652, caput, do CPC). Cientifique o executado que, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos 

autos do mandado de citação (artigos 736 e 738, do CPC). Não 

formalizado o pagamento e não havendo nomeação de bens, penhore o 

suficiente para a garantia do Juízo. Formalizada a constrição judicial, intime 

o devedor pessoalmente. Para o caso de pronto pagamento, fixo os 

honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). Em caso de prosseguimento da lide 

com a constrição e demais atos visando o recebimento de crédito, os 

honorários serão majorados de acordo com o trabalho realizado nos 

autos. Nomeando bens o devedor, ouça o credor. Concordando, reduza a 

termo na forma do art. 657, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001598-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA OAB - PR0036525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TONIAL SPIGOSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001598-19.2019.8.11.0003 Vistos etc. O exequente 

requer a penhora on line, em conta corrente da executada, para garantia 

da execução, vez que não houve pagamento do débito. O credor limita-se 

em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de 

dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições 

financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, que a partir 

de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 

2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 

13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utilizar-se dos sistemas colocados à disposição do juízo 

para localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, 

automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e 

qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou 
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seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem as contas 

bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, assim, o 

bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, considerando 

que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante 

excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso 

de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos 

financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após 

sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual 

abuso que não cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o 

sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as 

contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito 

mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In 

casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado no Id. 26078099. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

26 de março de 2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013310-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO INACIO MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013310-40.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DA 

REVELIA. Considerando que a requerida foi devidamente citada (Id. 

23097249) e considerando ainda, que decorreu o prazo sem que 

apresentasse contestação, decreto a revelia da ré sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do CPC. 2.0 – DA 

ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013310-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO INACIO MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013310-40.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DA 

REVELIA. Considerando que a requerida foi devidamente citada (Id. 

23097249) e considerando ainda, que decorreu o prazo sem que 

apresentasse contestação, decreto a revelia da ré sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do CPC. 2.0 – DA 

ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004070-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. A. C. (REQUERENTE)

EDILENE MARTINS DE CAMPOS (REQUERENTE)

D. D. A. C. (REQUERENTE)

G. D. A. C. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004070-90.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001326-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA (REU)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REU)

MATABOI ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MENDES OAB - MG104905 (ADVOGADO(A))

VANESSA ROSIN FIGUEIREDO OAB - MT0006975A (ADVOGADO(A))

BARBARA OLIVEIRA SILVA ARAUJO OAB - RJ134619 (ADVOGADO(A))

FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN OAB - SP311463 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1001326-59.2018.8.11.0003 Vistos etc. Em razão do contido 

nas cotas ministeriais dos Id. 14710891 e 23004394, intime o 

representante do Ministério Público para, querendo, apresente impugnação 

as contestações, no prazo legal, nos termos dos artigos 180 e 351, do 

CPC. Oficie a SEMA-MT para que proceda vistoria junto as empresas 

demandadas Frigorífico Agra e Cervejaria Petrópolis, para averiguar se 

houve o cumprimento dos termos da liminar concedida nos autos. O laudo 

deverá ser encaminhado ao juízo no prazo de 30 (trinta) dias. Vindo o 

laudo, dê-se vista às partes. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005371-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005371-77.2016.8.11.0003. Vistos etc. O exequente requer 

a penhora on line, em conta corrente do executado, sob o argumento da 

incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do 

CPC. O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, 

via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de 

depósitos ou instituições financeiras em nome do devedor. Registra-se, a 

princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 

05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de 

autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática 

de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, 

a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens da parte devedora, de forma 

indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor 

exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira 

vinculada a parte executada; ou seja, o quantum executado é bloqueado 

tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras 

existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação 

da dívida. Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no Num. 22400643. Intime a parte 

credora para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009594-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (REU)

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (REU)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009594-05.2018.8.11.0003. Vistos etc. Consta da certidão 

do Num. 23099645, a informação de que embora devidamente citados para 

cumprir a obrigação, os requeridos não efetuaram o pagamento do débito, 

tampouco ofereceram embargos monitórios. Desse modo, determino a 

conversão do pedido monitório em processo executivo. Anote o 

necessário. Intime a parte credora para juntar o demonstrativo de débito 

atualizado, bem como indicar bens passíveis de penhora no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 26 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009499-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DE FARIA OUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009499-09.2017.8.11.0003 Vistos etc. O exequente 

requer a penhora on line, em conta corrente da executada, para garantia 

da execução, vez que não houve pagamento do débito. O credor limita-se 

em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de 

dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições 

financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, que a partir 

de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 

2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 

13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utilizar-se dos sistemas colocados à disposição do juízo 

para localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, 

automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e 

qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou 

seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem as contas 

bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, assim, o 

bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, considerando 

que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante 

excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso 

de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos 

financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após 

sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual 

abuso que não cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o 

sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as 

contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito 

mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In 

casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado no Id. 27702627. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

26 de março de 2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001291-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON AGRO INDUSTRIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001291-65.2019.8.11.0003. Vistos etc. Devidamente citada, 

a requerida não apresentou defesa, sendo-lhe decretada sua revelia 

(Num. 26946908). Entretanto, posteriormente a demandada compareceu 

nos autos e apresentou contestação e documentos, recebendo o 

processo no estado que se encontra, nos termos do artigo 346, parágrafo 

único, do CPC. Ocorre que apesar da decretação da revelia tem-se que a 

mesma possui o efeito material relativo, podendo o Julgador, diante do 

sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar 

os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo-lhe lícito, inclusive, 

determinar a realização de outras provas. Assente a doutrina e 

jurisprudência, que a revelia conduz a presunção relativa de veracidade. 

Nesse sentido, destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], 

verbis: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, 

certamente o efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, 

podendo ser afastada no caso concreto – em especial, mas não 

exclusivamente – nas hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do 

Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de veracidade é relativa, é 

importante notar que o seu afastamento no caso concreto não permite ao 

juiz a conclusão de que a alegação de fato não é verdadeira. Não sendo 

reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso concreto, o autor 

continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo 

concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação de provas (art. 348 

do Novo CPC). (...) Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito 

da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida 

pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz 

entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. 

(...)”. O STJ tem posicionado que a ocorrência da revelia não acarreta a 

veracidade absoluta dos fatos narrados na exordial. Veja: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA 

AUTORA. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA 

INOBSERVADA NA ORIGEM. RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE, MAS NÃO 

ACARRETA A VERACIDADE ABSOLUTA DOS FATOS ARTICULADOS NA 

INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. "A decretação da 

revelia não acarreta, obrigatoriamente, a procedência dos pedidos, pois 

pertinente a apuração das provas produzidas pela parte autora com o 

julgamento do feito amoldado à legislação vigente, já que relativa a 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Com efeito, "a 

presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, 

tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do 

Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe 27-10-2017)” No caso em comento, observa-se que a 

demandada apresentou defesa intempestivamente, assim, para evitar 

futura alegação de nulidade processual, oportunizo ao autor o prazo de 15 

(quinze) dias para, querendo, apresente impugnação a contestação. No 

mesmo prazo, deverão as partes informar ao Juízo a possibilidade de 

acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para 

homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] 

Manual de Direito Processual Civil, Volume único, Editora Juspodivm, 8ª 

edição, 2016.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002402-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LAVOR LIMEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI S.A. CREDITO E FINAN. E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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(Processo 1002402-55.2017.11.0003) Vistos etc. 1.0 - A demandada 

apresentou denunciação da lide em face de Aildo Ferreira dos Santos, 

visando a reparação de eventuais prejuízos advindo da presente ação. O 

artigo 125, do CPC, dispõe: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, 

promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo 

relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que 

possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que 

estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, aindenizar, em ação regressiva, 

o prejuízo de quem for vencido no processo.” In casu, não há a 

obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se 

o direito de regresso permanece íntegro. Nesse caso, o julgador poderá 

indeferir a denunciação, a fim de evitar o retardamento do feito - o que 

significaria manifesto prejuízo para a parte requerente. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NOVO FUNDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

INEXISTÊNCIA DE PERDA DO DIREITO DE REGRESSO. PRECEDENTES DA 

CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- A jurisprudência desta Corte 

orienta que "não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, 

III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao 

processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla 

dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos 

princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta 

modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual 

direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em 

ação autônoma" (AgRg no REsp 821.458/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA 

GIUSTINA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 24/11/2010). 2.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.412.229/MG, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 

13/3/2014) AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, INCISO III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 

NÃO OBRIGATORIEDADE. 1. A denunciação da lide, como modalidade de 

intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da 

presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser 

prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os 

valores tutelados pelo instituto. 2. Segundo a jurisprudência sólida do STJ, 

a denunciação da lide justificada no art. 70, inciso III, do CPC não é 

obrigatória, sua falta não gera a perda do direito de regresso e, ademais, é 

impertinente quando se busca simplesmente transferir a responsabilidade 

pelo bem litigioso ao denunciado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg 

no AREsp n. 26.064/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014) Ademais, no caso de 

indeferimento, o denunciante poderá, caso possua, exercer seu direito de 

regresso em ação autônoma (CPC - §1º, do art. 125). Assim, ausente 

qualquer das hipóteses expressas no art. 125, do CPC, indefiro o pedido 

de denunciação formulado pela denunciante. 2.0 – Considerando a 

regularização do andamento processual, especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001918-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GEOVANNA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBP INDUSTRIA BRASILEIRA DE POLIURETANOS LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSETE GOMES OAB - SP0163760A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001918-40.2017.8.11.0003. Ação de Obrigação de não 

fazer c/c Indenização por danos morais e materiais Autora: Mayara 

Geovanna Rodrigues Fernandes da Silva Requeridas: Via Varejo S.A e 

CBP – Industria Brasileira de Poliuretanos Ltda Vistos etc. MAYARA 

GEOVANNA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de VIA VAREJO S.A e CBP – 

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE POLIURETANOS LTDA, também qualificadas 

no processo. As partes noticiam a realização de acordo requerem a sua 

homologação e a consequente extinção do feito (Num. 27540068 e 

27691554). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, havendo 

inclusive seu devido cumprimento conforme consta nos depósitos 

realizados nos autos. Ex positis, homologo o pedido de desistência do 

recurso de apelação interposto pela 2ª requerida, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 998 do CPC. 

HOMOLOGO o acordo firmado entre os litigantes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta 

decisão. Deixo de determinar a extinção do feito vez que já consta uma 

decisão com prestação jurisdicional formalizada. Custas e Honorários 

advocatícios na forma pactuada.. Decorrido o prazo recursal, encaminhe 

os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.I. 

Rondonópolis - MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003769-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SATELIS TAQUES BENITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDICLEI PAZETTE - ME (REU)

PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE RONDONOPOLIS LTDA - 

ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BENVENUTI OAB - SC15401 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003769-17.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

as tentativas de citação da 1ª requerida restaram infrutíferas e os autores 

não lograram êxito em localizar o atual paradeiro da mesma, hei por bem 

deferir a citação por edita da ré PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIAÇÃO 

DE RONDONÓPOIS, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos dos artigos 

246, IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando que os demandantes são 

beneficiários da Justiça Gratuita. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009792-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOALMIR JUNIOR DA SILVA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009792-76.2017.8.11.0003. Vistos etc. O requerente vem 

aos autos e pugna pela conversão do pedido de Busca e Apreensão em 

Ação de Execução. Dessa forma, como a angularização processual não 

se aperfeiçoou, possível a modificação do pedido ou da causa de pedir, 

nos termos do artigo 329, I, do Código de Processo Civil. Ademais, o 

próprio Decreto-lei nº 911/69 em seu art. 5º, estabelece a possibilidade do 

credor fiduciante recorrer da via executiva para perseguir seu crédito. 

Destarte o deferimento do presente pedido é medida que se impõe, vez 

que o veículo não foi localizado no endereço declinado pelo autor. Nesse 

sentido é o entendimento da jurisprudência. Veja: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. Se não citado o réu, plenamente viável a 

conversão da ação de busca e apreensão em execução. Inteligência dos 

art. 329, I do CPC/2015. Decisão reformada. Recurso provido.(TJSP, AI 

20985321920168260000, Relator: Felipe Ferreira, 26ª Câmara de Direito 

Privado, julg e publ. 09.06.2016)" Diante do que foi exposto, DEFIRO o 

pedido do credor e determino as devidas alterações e anotações para 
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constar “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”. Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. Fixo os 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão 

reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos 

poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução levando em 

consideração o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, 

§§ 1º e 2º, do CPC). Não formalizado o pagamento do débito e não 

havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a 

penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios. Se o devedor não for encontrado no momento da diligência, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, por duas 

vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a 

citação com hora certa (art. 830,do CPC). Formalizada a constrição 

judicial, caso o executado não esteja presente no momento do ato, intime-o 

por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, 

pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal 

(art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o 

cônjuge do executado, se casado for. Cientifique o devedor que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). Caso o executado reconheça o 

crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante 

o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do 

depósito, dê-se vista ao credor. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000219-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO FENOGLIO (EXECUTADO)

CAMARGOS OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL FREITAS DE OLIVEIRA OAB - MG102111 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000219-48.2016.8.11.0003. Vistos etc. A exequente requer 

a penhora on line, em conta corrente da executada, sob o argumento da 

incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do 

CPC. O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, 

via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de 

depósitos ou instituições financeiras em nome da devedora. Registra-se, a 

princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 

05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de 

autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática 

de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, 

a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens da parte devedora, de forma 

indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor 

exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira 

vinculada a parte executada; ou seja, o quantum executado é bloqueado 

tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras 

existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação 

da dívida. Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no Num. 27455076. Após, intime a 

parte credora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Em nada 

sendo requerido, aguarde a decisão de mérito do Agravo de Instrumento 

nº 1019280-93.2019.8.11.0003. Intime. Rondonópolis-MT, 26 de março de 

2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000606-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TEODORIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1000606-63.2016.11.0003) Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do Superior Tribunal de Justiça, aguarde o requerimento da parte 

interessada pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, encaminhe o feito ao 

departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e 

anotações necessárias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002912-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO ORSI (EXECUTADO)

JOSE ORIVALDO ORSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002912-05.2016.11.0003) Vistos etc. Considerando que 

houve acordo entre a autora e os requeridos no Id. 27522383, intime a 

requerente para manifestar sobre a composição firmada nos autos, se 

fora satisfativa seu cumprimento na integralidade ou não, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003289-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (REU)

ITAMBE ALIMENTOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003289-05.2018.11.0003) Vistos etc. Intime a autora, na 

pessoa de seu patrono constituído, para promover o recolhimento das 

respectivas custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito, nos termos legais. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003498-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003498-71.2018.11.0003) Vistos etc. Intime a parte autora, na 

pessoa de seu patrono constituído, para promover o andamento do feito, 

declinando o atual endereço do demandado para cumprimento da liminar 

concedida, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002328-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002328-30.2019.11.0003) Vistos etc. A requerida foi 

devidamente citada e não ofereceu defesa, conforme consta da certidão 

do Id. 23100390. Assim, decreto sua revelia, sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 

344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006569-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NEPOMUCENA FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AGEU GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1006569-81.2018.11.0003) Vistos etc. Intime a parte autora, na 

pessoa de seu patrono constituído, para promover o andamento do feito, 

declinando o atual endereço do demandado para cumprimento da decisão 

concedida ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 265 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003029-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (REU)

FUGINI ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003029-25.2018.11.0003) Vistos etc. Intime a autora, na 

pessoa de seu patrono constituído, para promover o recolhimento das 

respectivas custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito, nos termos legais. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012940-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZEVEDO E BUENO RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1012940-27.2019.11.0003) Vistos etc. Tendo em vista que não 

houve o recolhimento das custas processuais para processamento da 

missiva (Id. 28211678), determino a devolução da Carta Precatória com as 

homenagens de estilo, em não sendo possível a devolução, arquive com a 

baixa e anotações necessárias, comunicando ao juízo deprecante. 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005429-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RICARDO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1005429-75.2019.11.0003) Vistos etc. Intime a parte autora, na 

pessoa de seu patrono constituído, para promover o andamento do feito, 

declinando o atual endereço da demandada ou requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006870-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAMARTINE BENEDITO COSTA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DONIZETE DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DARCI DO AMARAL (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1006870-91.2019.11.0003) Vistos etc. Tendo em vista que não 

houve resposta ao ofício expedido no Id. 22348539 para o devido 

processamento da missiva, determino a devolução da Carta Precatória 

com as homenagens de estilo, em não sendo possível a devolução, 

arquive com a baixa e anotações necessárias, comunicando ao juízo 

deprecante. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015768-93.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1015768-93.2019.11.0003) Vistos etc. Tendo em vista que a 

parte autora não pleiteou pela assistência da justiça gratuita e muito menos 

trouxe os comprovantes de rendimentos ao presente feito, assim intime-a 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008543-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARIDES CRUZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008543-22.2019.8.11.0003. Vistos etc. O credor fiduciário 

requer o bloqueio de circulação do automotor, em razão da sua não 

localização, vez que o devedor se evadiu do local após a abordagem do 

oficial de justiça (Num. 27208472). DECIDO. Não se desconhece que, em 

se tratando de veículo adquirido por alienação fiduciária em garantia, em 

regra, no certificado de registro de licenciamento de veículo já consta a 

anotação do ônus. Ocorre que, em modificação legislativa, a Lei nº 

13.043/14 inseriu um parágrafo ao art. 3º, do Decreto- Lei n° 911/69, 

permitindo exatamente a inserção de restrição judicial. Vejamos: "Art. 3º O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário." (...) "§ 9º. Ao decretar a busca e 

apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá 

diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como 

retirará tal restrição após a apreensão." Já me pronunciei, em outros 

julgamentos, entendendo que a restrição judicial, a que alude o referido 

parágrafo, não abrangeria o impedimento de circulação, sendo uma mera 

anotação no prontuário sobre a existência da Ação de Busca e 

Apreensão e do deferimento da liminar, visando proteger interesses de 

terceiros de boa-fé. Ainda comungo desse entendimento quando o pedido 

de inserção de impedimento, até que o bem seja apreendido, é feito pelo 

Credor- Fiduciante. Entretanto, em face de pedidos de devedores que têm 

contra eles deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, penso que 

a inserção de impedimento à circulação se coaduna melhor com os fins 

perseguidos pela Lei, inclusive o Princípio da boa-fé objetiva, que 

representa valores éticos e de correção dos contratantes e que se opera 

em todos os momentos do contrato. Ora, é até mesmo imoral admitir-se 

que o demandado, sabendo do deferimento da liminar de busca e 

apreensão, ou seja, que existe uma ordem judicial para que o veículo seja 

entregue ao credor, pretenda usá-lo enquanto o Oficial de Justiça não o 

localiza. A jurisprudência não discrepa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO DO 

VEÍCULO. DL 911/69. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.043/2014. 

POSSIBILIDADE. - A Lei nº. 13.043/2014 acresceu o § 9º ao art. 3 do DL 

nº. 911/69, o qual estabelece que um dos deveres do juiz ao deferir a 

liminar de busca e apreensão de automóvel é a inserção de restrição 

judicial sobre o bem na base de dados do RENAVAM - Registro Nacional 

de Veículos Automotores. - O impedimento de circulação contribui para 

localização e a efetiva apreensão do bem alienado fiduciariamente, por 

possibilitar que o automóvel seja apreendido em episódios de fiscalização 

de trânsito, o que atende às intenções do legislador com as alterações 

introduzidas pela Lei nº. 13.043/2014." (TJMG - AI: 10000170115026001 

MG, Relator: Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

13/10/2017). "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS 

PRESENTES - DEFERIMENTO - IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO - 

LEGALIDADE - MANUTENÇÃO. - Preenchidos os requisitos estabelecidos 

no art. 99, CPC/15, deve ser deferida a justiça gratuita para fins de 

admissibilidade e processamento do agravo de instrumento. - Na ação de 

busca e apreensão, não configura qualquer ilegalidade a determinação de 

impedimento de circulação do veículo através do sistema RENAJUD, sendo 

esta medida idônea e proporcional à garantia da eficácia da tutela 

provisória deferida." (TJMG - AI: 10000170417174001 MG, Relator: Pedro 

Bernardes, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2017). "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO - 

LANÇAMENTO DE IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD - 

PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

Decreto-lei 911/69 que regula as ações de busca e apreensão de bens 

alienados fiduciariamente foi alterado pela Lei 13.043/2014, que 

acrescentou o § 9º ao art. 3º do referido Decreto, estabelecendo que é 

dever do juiz, ao decretar a busca e apreensão do veículo, inserir 

diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. 

Afigura-se, portanto, possível o bloqueio do bem via sistema RENAJUD, 

haja vista previsão legal específica." (TJMG - AI: 10000150648780001 MG, 

Relator: Vicente de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

03/03/2016). "PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA 

- VEÍCULO NÃO LOCALIZADO - LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL 

VIA SISTEMA RENAJUD - IMPEDIMENTO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO DO 

VEÍCULO - POSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 PELA 

LEI 13.043/2014 - RECURSO PROVIDO. - A ação de busca e apreensão 

tem natureza especial e seu rito é regulado pelo DL 911/69 e pela Lei 

10.931/04 que lhe deu nova redação. - Possível o bloqueio do veículo, via 

sistema RENAJUD, para impedir a circulação, eis que a Lei 13.043/2014, 

que alterou o Decreto-Lei 911/69, acrescentou o §9º ao art. 3º do referido 

diploma legal, estabelecendo que é dever do juiz, ao decretar a busca e 

apreensão do bem, inserir diretamente restrição judicial na base de dados 

do RENAVAM, até o cumprimento efetivo da liminar. Recurso provido." 

(TJMG - AI: 10240150005397001 MG, Relatora: Desª. Márcia de Paoli 

Balbino, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2015). "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

RESTRIÇÃO JUDICIAL - IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO - SISTEMA 

RENAJUD. Conforme o disposto nos parágrafos 9º e 10º do art. 3º do 

Decreto lei 911/69, incluídos pela lei nº 13.043 de 2014, o Juiz, ao decretar 

a busca e apreensão de veículo, inserirá diretamente a restrição judicial na 

base de dados do RENAVAM. Agravo não provido."(TJMG - AI: 

10079140732284001 MG, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/07/2015). Dessa forma, visando dar 

efetividade e celeridade ao processo, determino a inserção de 

impedimento de circulação do veículo, Placa HEL2678, com a utilização do 

Sistema Renajud. Renove o mandado de busca e apreensão no endereço 

descrito nos autos. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008053-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR LEAL BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDE ROSSI MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008053-68.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, verifico que na fase de conhecimento foi decretada a revelia do 

devedor, sendo que nesta fase executiva as tentativas de intimação 

restaram inexitosas. O artigo 513, §2º, II e §2º, do CPC, prevê que o 

devedor será intimado por carta com aviso de recebimento, quando o 

devedor não possuir procurador constituído nos autos. Entretanto, será 

considerando como válida a intimação realizada no endereço declinado 

nos autos e devolvida com a informação de "mudou-se". Assim, tenho 

como válida a intimação do devedor e determino o prosseguimento do 

feito. O exequente requer a penhora on line, em conta corrente do 
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executado. O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora 

on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de 

depósitos ou instituições financeiras em nome do devedor. Registra-se, a 

princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 

05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de 

autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática 

de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, 

a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens da parte devedora, de forma 

indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor 

exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira 

vinculada a parte executada; ou seja, o quantum executado é bloqueado 

tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras 

existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação 

da dívida. Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no Num. 28682434. Quanto ao 

bloqueio de veículos, defiro, apenas, a consulta de bens móveis 

existentes em nome do devedor Frede Rossi Marques - CPF: 

010.355.001-16, com a utilização do Sistema Renajud. Ainda, defiro o 

pedido de busca do atual endereço do executado, com a utilização, 

apenas, dos Sistemas disponíveis a este juízo para tal finalidade, quais 

sejam: BacenJud e Infojud. Após, intime a parte credora para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010308-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010308-96.2017.8.11.0003 Vistos etc. O exequente 

requer a penhora on line, em conta corrente da executada, para garantia 

da execução, vez que não houve pagamento do débito. O credor limita-se 

em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de 

dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições 

financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, que a partir 

de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 

2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 

13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utilizar-se dos sistemas colocados à disposição do juízo 

para localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, 

automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e 

qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou 

seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem as contas 

bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, assim, o 

bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, considerando 

que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante 

excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso 

de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos 

financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após 

sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual 

abuso que não cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o 

sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as 

contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito 

mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In 

casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado no Id. 21062698. Defiro tão somente o pedido para 

pesquisa de veículos existentes em nome do executado (CPF nº. 

049.245.036-65) com a utilização do sistema Renajud. Ainda, defiro o 

pedido para a pesquisa por meio do sistema InfoJud, apenas quanto à 

declaração de bens dos últimos 03 (três) anos do devedor. Vindo aos 

autos a informação, arquive em pasta própria, certificando-se. Após, 

dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das informações. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2.020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005066-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA E TROMBETTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005066-93.2016.8.11.0003. Vistos etc. Em razão do lapso 

temporal decorrido desde a última consulta (2018 - Num. 16156093), defiro 

o pedido de busca do atual endereço da requerida Vilela e Trombetta Ltda 

Me (CNPJ nº 22.749.148/0001-66), com a utilização dos Sistemas 

BacenJud e Infojud. Vindo as informações, dê-se vista ao autor para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Restando frustrada a tentativa de 

citação, ou sendo o endereço o mesmo já diligenciado nos autos, cumpra 

a decisão proferida no Num. 26613582. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 

26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006447-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006447-05.2017.8.11.0003. Vistos etc. A exequente requer 

a penhora on line, em conta corrente do executado. O credor limita-se em 

requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro 

sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições 

financeiras em nome do devedor. Registra-se, a princípio, que a partir de 

03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, 

que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 

13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 
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estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para 

localizar bens da parte devedora, de forma indevida, o sistema, 

automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e 

qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada a parte 

executada; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas 

forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes 

configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. 

Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no item “a” do Num. 29199961 - Pág. 

2. Quanto ao bloqueio de veículos, defiro, apenas, a consulta de veículos 

existentes em nome do devedor PAULO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 

728.331.651 -53, com a utilização do Sistema Renajud. Após, intime a 

parte credora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2.020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005230-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GABRIEL DE MORAES (ESPÓLIO)

MARCIA VIEIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DA CONCEICAO VILELA COSTA (REU)

AUREO CANDIDO COSTA (REU)

Outros Interessados:

TARUMA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA 

- ME (TERCEIRO INTERESSADO)

TEIXEIRA & HOLZMANN LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005230-19-.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005282-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIO NUNES DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005282-15.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005250-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES DE ARAUJO VALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SILVA MAGELA OAB - MT24915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005250-44.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 
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razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002628-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSVELT MAGNO MARINHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1002628-60.2017.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Intime a parte executada, na pessoa de seu 

patrono constituído, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015137-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1015137-52.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o presente procedimento com base no artigo 101 da Lei 

13043/2014 c/c art. 3º, §12 do Decreto Lei 911/69 cumpriu sua finalidade 

(Id. 26771683), determino o arquivamento do feito com a baixa e 

anotações necessárias. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 26 de março 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012388-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL JOSEPETTI JUNIOR OAB - PR0016587A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012388-96.2018.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014882-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C.M.DA SILVA AUTO SOCORRO - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014882-94-.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 
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conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003028-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (REU)

FUGINI ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ZANELATO JUNIOR OAB - SP135083 (ADVOGADO(A))

MARCELLE BEATRIZ SANTANA OAB - SP427000 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003028-40.2018.11.0003) Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, intime a autora, na pessoa de seu patrono constituído, 

para promover o recolhimento das respectivas custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos 

legais. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008101-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNES FERREIRA MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008101-56.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016838-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1016838-48.2019.11.0003) Vistos etc. Banco do Brasil S/A, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em 

face de Lilian Ranieri Pereira Kulevicz, também qualificada no processo, 

visando receber débito resultante de títulos sem força executiva. Juntou o 

título e requer a citação da requerida para pagamento ou oferecimento de 

embargos. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos legais exigidos 

pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos autos são 

títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O débito restou 

inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as características 

de um título de crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que 

esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 

in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O 

artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário 

que a parte possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título 

executivo. Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor 

interesse de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo 

de título. Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado 

monitório cientificando a requerida para pagamento do débito em 15 

(quinze) dias, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% 

sobre o valor da causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. 

Cite-a para, querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, 

independentemente de prévia segurança do Juízo, para discussão da 

dívida. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir 

o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). Cientifique-a, ainda, que 

caso alegue que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o 

demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, 

do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para 

responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. Rondonópolis-MT, 26 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017096-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A DE SOUZA MATOS OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1017096-58.2019.11.0003) Vistos etc. A demandante requereu 

a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No entanto, 

observa-se que o mesmo declarou no Simples Nacional do exercício de 

2018, que possuía “saldo em caixa/banco” no importe de R$ 36.802,82 

(trinta e seis mil, oitocentos e dois reais e oitenta e dois centavos) – Id. 

28621860, evidenciando a existência de patrimônio suficiente para 

pagamento das custas processuais. Assim, considerando que a 

Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de 

condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que a 

autora não preenche os requisitos legais, nos termos dos artigos 98 e 99 

do CPC. Intime a autora, na pessoa de seu patrono constituído, para 

promover o recolhimento das custas/taxas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002268-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERREIRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MARACCINI FRANCO OAB - PR33246 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002268-62.2016.11.0003) Vistos etc. Compulsando 

detidamente os autos em epígrafe, vislumbro que a contestação 

apresentada fora feito o pedido de reconvenção (Id. 3234750 – Pág. 16), 

assim intime a reconvinte/requerida para proceder o recolhimento das 

custas judiciais referente à reconvenção apresentada, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do não conhecimento. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002218-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (EXECUTADO)

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO ZANDONADE (EXECUTADO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002218-65.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que os devedores foram citados por hora certa (Num. 

22255015). Em ato contínuo a Gestora da escrivania deste juízo, 

encaminhou carta de notificação nos endereços declinados no feito, 

visando dar ciência aos mesmos nos termos do artigo 254, do CPC. 

Entretanto, as correspondências relativas aos devedores Paulo Eduardo 

Zandonade, Camilo Miguel Zandonade e Maria Leal Baborsa Zandonadi 

retornaram sem o devido cumprimento (Num. 24402769, 24402770 e 

24402772). Ocorre que a jurisprudência tem entendido como válida a 

citação por hora certa, ainda que a carta complementar não tenha sido 

entregue diretamente aos interessados, bastando o cumprimento do artigo 

254 do CPC, no tocante ao encaminhamento da aludida correspondência. 

Veja: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR 

HORA CERTA. COMUNICAÇÃO AO RÉU. ARTIGO 229 DO CPC. 

OBRIGATORIEDADE, SOB PENA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE SE 

DILIGENCIAR PARA QUE O RÉU RECEBA EFETIVAMENTE A 

COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. 

PRECEDENTES. (...)APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I - E 

cediço, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ser 

obrigatória a comunicação ao réu de sua citação por hora certa, nos 

termos do artigo 229 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade do 

ato citatório. II - Cabe ao escrivão somente enviar a carta, telegrama ou 

radiograma a que alude esse dispositivo processual, não havendo 

necessidade de diligenciar para que o réu efetivamente receba o 

comunicado. Não se exige que o comunicado se dê por meio de carta AR, 

até mesmo por que tal exigência seria contrária a própria finalidade desta 

modalidade de citação em que se pressupõe a ocultação do réu. Se o 

cumprimento da carta AR devesse ser efetivo não haveria lógica e 

necessidade de o réu ser citado por hora certa, tendo em vista o caráter 

de citação ficta que guarda o instituto. III - (...). Apelação improvida. 

(TJ-AM - APL: 07179740420128040001 AM 0717974-04.2012.8.04.0001, 

Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 02/02/2015, 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2015)” Posto isso, tenho 

como válida a citação por hora certa realizada no Num. 22255015. O artigo 

72, II, do CPC estabelece que: “Art. 72 - O juiz nomeará curador especial 

ao: (...) II –réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com 

hora certa, enquanto não for constituído advogado.” (grifei) Dessa forma, 

objetivando evitar futuras alegações de vícios e nulidades dos atos 

processuais, nomeio Curadora Especial na pessoa da Defensora Pública 

que atua junto à Terceira Vara Cível nesta Comarca, aos executados 

revéis citados por hora certa. Intime o credor para juntar a matrícula 

atualizada do imóvel sob o registro nº 24.560, da Comarca de Primavera 

do Leste/MT, bem como os endereços para localização dos demais bens a 

constritar (colheitadeiras e trator), no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005818-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HARLSTON JOSE LIMA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REINEHR (REU)

Outros Interessados:

ALTAIR VEIGA DE MOURA (CONFINANTES)

EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (CONFINANTES)

MARIA ALVES LIMA DA SILVA (CONFINANTES)

ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO (CONFINANTES)

JANET MOURA GOMES DA SILVA (CONFINANTES)

LUZIMARY APARECIDA DE SOUZA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005818-60.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Proceda a 

inclusão de Roseli Jesus de Oliveira, no polo ativo da lide (Id. 20938215). II 

- Defiro o pedido constante no Id. 26660538, para busca do atual 

endereço dos confinantes LUZIMARY APARECIDA DE SOUZA (CPF nº. 

514.144.301-91) e JANET MOURA GOMES DA SILVA (CPF nº. 

318.005.641-04) com a utilização dos sistemas Infojud e Bacenjud. III - 

Deixo de proceder a pesquisa pelos Sistema INFOJUD e BACENJUD do 

endereço de MARIA ALVES DE LIMA (CPF nº. 072.499.091-53), vez que o 

número do CPF informado é inválido e o número do CPF informado de 

ALTAIR VEIGA DE MOURA (CPF nº. 022.959.541-34) corresponde a 

pessoa estranha aos autos, conforme consta no detalhamento em anexo. 

III - Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente para 
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manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. IV – Determino nova expedição 

de mandado de citação em relação ao requerido para renovação da 

diligência no endereço já indicado nos autos. V – Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003019-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003019-78.2018.11.0003) Vistos etc. Vanderlei Chilante, 

qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em 

face da r. sentença. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do 

CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende 

que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 

1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à verificação concreta de 

obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o 

recurso de embargos de declaração para a rediscussão da questão, com 

base no inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta 

espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, 

retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de 

contradição ou erro material (artigo 1.022, do CPC). In casu, não se 

vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, 

não podendo o juízo ser compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o entendimento 

da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de 

embargos de declaração se encontra vinculada à existência de 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do 

novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no 

referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o 

reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual 

pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 

DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de 

reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida e sem violação às 

regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). 

(TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de 

Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração 

dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na 

verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente 

decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Ex Positis, 

por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a 

ser sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intima. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000553-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1000553-48.2017.11.0003) Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamento S/A Requerido: Valdeir 

Rodrigues de Souza Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A, qualificado nos autos, ingressou com pedido de BUSCA E 

APREENSÃO contra VALDEIR RODRIGUES DE SOUZA, também qualificado 

no processo. O autor diz que o réu tornou-se inadimplente e foi constituído 

em mora ao deixar de cumprir as obrigações assumidas no contrato de 

financiamento firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação 

fiduciária. Afirma que o contratante não quitou as parcelas pactuadas e, 

em face da inadimplência, requer a apreensão do veículo, liminarmente. Ao 

final pleiteia a posse sobre o automotor. Juntou documentos. A liminar foi 

deferida com a apreensão do veículo (Id. 7321123). Citado, o requerido 

apresentou contestação (Id. 12444215). Alega a existência de 

irregularidades na constituição em mora, bem como sustenta que em razão 

de insuficiência de recursos e da onerosidade excessiva não conseguiu 

honrar as demais parcelas. Aduz a existência de juros abusivos. Requer a 

improcedência do pleito inicial. Tréplica (Id. 12869897). Instados a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte ré pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 26485577). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a 

questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, 

I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. De proêmio, 

passo a análise no que tange aos juros abusivos e ao valor total da 

avença contratada. Pois bem, o Decreto-Lei 911/69, possibilita ao devedor 

alegar toda e qualquer matéria em sua defesa, isto é discutir a abusividade 

e nulidade de cláusulas contratuais, em contrato de alienação fiduciária. A 

respeito, Joel Dias Figueira Júnior[1] leciona: "Conforme tivemos 

oportunidade de analisar em ponto precedente deste capítulo, a 

classificação das ações em plenária ou sumária, pelo prisma processual, 

toma como critério da cognição, mais precisamente os contornos e limites 

fixados por lei para a cognição no plano horizontal. Esses contornos e 

limites definem o espectro probatório em razão das matérias jurídicas que 

podem ser trazidas à tona, pelos litigantes, em certas demandas. Destarte, 

plenária será a ação que o sistema possibilita a discussão sobre qualquer 

matéria (ação, defesa e reconvenção); inversamente, sumárias são as 

demandas que encontram limitações previamente estabelecidas (v.g. 

desapropriação, possessórias, mandado de segurança). Antes do 

advento da Lei 10.931/2004, que alterou de forma radical e substancial o 

Dec.-lei 911/1969 (art. 56), as ações de busca e apreensão eram 

classificadas como sumárias, pois estava o devedor fiduciário limitado, na 

contestação, a alegar somente '(...) o pagamento do débito vencido ou o 
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cumprimento das obrigações contratuais', segundo norma contida no 

revogado § 2º do art. 3º. Nada obstante, boa parte da doutrina e da 

jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já vinha firmando 

orientação contra legis, ampliando o espectro das matéria possíveis de 

serem articuladas em contestação, e, por conseguinte, o contexto 

probatório. Com a entrada em vigor da Lei 10.931/2004, finalmente, 

transmuda-se a ação de busca e apreensão em demanda plenária, tendo 

em vista que a novel norma não fixou qualquer limite. Ao contrário, diz 

textualmente que o devedor oferecerá resposta - isto é, contestação, 

exceção ou reconvenção - no prazo de 15 dias, a contar da execução da 

liminar (Dec.-lei, art. 3º, § 3º), mesmo que ele tenha pagado a integralidade 

da dívida pendente e entenda ter havido pagamento a maior, desejando a 

restituição." Portanto, quando o réu (devedor fiduciário) contesta, 

simplesmente se defende. Caso queira fazer algum pedido, deverá 

oferecer reconvenção. Essa é a lição de Joel Dias Figueira Júnior, obra 

citada, páginas 169/170: "Assim, caso o réu/devedor fiduciário tiver usado 

da faculdade que lhe confere o § 2º, do art. 3º, do Dec.-lei 911/1969, isto 

é, houver quitado a dívida pendente, integralmente, segundo os valores 

apresentados na inicial pelo autor, e, desejar a restituição de importância 

que entenda tenha sido paga a maior, deverá oferecer reconvenção. 

note-se que o pedido de restituição nada mais é do que pretensão 

ressarcitória (repetição do indébito), isto é, contra-ação articulada pelo réu 

contra o autor (reconvindo), na mesma relação jurídico-processual. 

Poderá o réu optar por contestar, sem reconvir, demonstrando em seu 

favor fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Se alegar 

e provar, em contestação, pagamento a maior, não receberá a diferença 

em questão." Também entendo que ao contrato de alienação fiduciária se 

aplica o Código de Consumidor, como os tribunais têm entendido: 

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO CDC. O CDC é aplicável às 

instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ (...). (TJRS – AC 

70055154868/RS – 04/09/2014 – Relª. Léo Romi Pilau Júnior. "CDC. 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICABILIDADE. LIMINAR. BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras. Devidamente preenchidos os requisitos dispostos 

no artigo 3º do Decreto-lei 911, não é dado ao juiz condicionar o 

deferimento da liminar de busca e apreensão à prévia citação da 

devedora, uma vez que não se vislumbra ofensa ao Código de Defesa do 

Consumidor" (TAMG - AGI 0419675-4 - 02/12/2003 - Rel. Juiz Roberto 

Borges de Oliveira. - Cfr. Informa Jurídico, CD-ROM n. 37 - 

janeiro-março/2005). No presente caso, registra-se que o contrato 

reveste-se de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas não 

resultam do livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensa 

revisão, nos termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece 

ao Estado o dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, 

tratando-se de direito e garantia fundamental. Cumpre ao Poder Judiciário 

intervir nas relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima 

mencionado e no artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente 

onerosas ao consumidor, resultando no agravamento substancial das 

obrigações assumidas contratualmente. Vale destacar que, por meio da 

referida revisão, não está a se negar validade ao pacta sunt servanda, 

mas apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé 

contratual, proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos 

abusivos, sem que isto enseje insegurança jurídica. É da jurisprudência: 

"EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA - CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA - ONEROSIDADE 

EXCESSIVA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL - ANULAÇÃO - POSSIBILIDADE. 

As atividades desempenhadas pelos bancos e administradoras de cartão 

de crédito devem ser consideradas como inseridas no conceito de relação 

de consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. O CDC encerra normas 

de ordem pública, que possuem incidência imediata. Verificado o teor 

abusivo de cláusula contratual em detrimento do consumidor, necessária a 

revisão pelo julgador, em busca do equilíbrio contratual. A cláusula 

contratual que autoriza a cobrança da comissão de permanência é 

claramente potestativa e deve ser anulada". TAMG, Ap. 449813-3, 9ª CC, 

Rel. Juiz Hélcio Valentim, j. 21/5/2004. (grifos nossos). A incidência do 

CDC, norma de ordem pública, torna relativa a aplicação do princípio pacta 

sunt servanda, sem, contudo, ofendê-lo. Ressalta-se que é necessária e 

imperativa a adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna 

realidade das relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos 

firmados por instituição financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, 

pois inexiste a comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes. 

O réu irresignado com as cobranças dos juros impostos pela instituição 

financeira; porém, no que tange à limitação dos juros pactuados, o 

Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação 

imediata do § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, atribuindo a essa 

norma o caráter da não auto aplicabilidade, por se tratar de disposição 

legal dependente de regulamentação em lei complementar. A edição da 

Emenda Constitucional 20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º 

do artigo 192 da Carta da República. Dessa forma, a discussão sobre sua 

eficácia imediata perdeu significância. Destarte, partindo do princípio que o 

§ 3º do artigo 192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha 

reiteradamente decidido de forma diversa, o STF decidiu pela 

inconstitucionalidade da aplicação do mencionado dispositivo de lei, não 

podendo, portanto, ser considerado nem mesmo para reger relações 

passadas, sob sua égide. Conclui-se daí que, ainda que árduos ao 

consumidor, prevalecem os juros contratados. Registra-se que não é 

possível a limitação da taxa de juros com base na Lei de Usura, visto que 

as disposições do Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às operações de 

crédito efetuadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional, de 

acordo com o enunciado de Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal: 

“Súmula 596 – “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às 

taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas 

por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro 

Nacional.” Friso que o requerido demonstrou a aceitação dos encargos 

contratuais cobrados. Logo, sua atitude de se rebelar contra os juros 

pactuados, após pagar algumas prestações da avença, afronta o princípio 

do non venire contra factum proprium. Assim, flagrante a inexistência de 

cláusulas e/ou juros abusivos em relação ao contrato pactuado, como 

também ao valor da dívida final da avença. Passo a análise do mérito da 

presente ação, prevista no Decreto-lei 911/69 é de cunho eminentemente 

satisfativo e visa, unicamente, consolidar a propriedade do bem nas mãos 

do legítimo dono. In verbis: Permitir a revisão sumária de contrato, é 

estabelecer o império e o arbítrio do Poder Judiciário, passando ao largo 

das disposições processuais, principalmente da norma estabelecida no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, ainda em vigor no ordenamento jurídico 

nacional, tão combatido mas ainda não revogado. Os documentos do Id. 

4706367, demonstram a celebração do contrato de alienação fiduciária e a 

mora do requerido, sendo perfeitamente cabível a ação proposta, nos 

termos legais. In casu, a mora do demandado ficou demonstrada com a 

ciência da presente lide (Id. 12444215), como também pelas notificações 

extrajudiciais (Id. 4706384) e por fim pelo instrumento de protesto (Id. 

4706398). Neste sentido: APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - 

VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. O direito de o 

credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor 

depende da constituição em mora do devedor por meio de carta registrada 

enviada por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título 

(arts. 2°, § 2°, e 3°, do Decreto-Lei n° 911/69). Constitui ônus do devedor 

informar ao credor eventual mudança de endereço, sob pena de, 

frustrada a tentativa de notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato por inconsistência dos dados informados, ser considerado 

regularmente constituído em mora. (Ap 103968/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017)” 

Quanto ao não pagamento dos valores das parcelas inadimplidas o 

disposto no art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969, indica 

expressamente que somente com a quitação da integralidade da dívida 

pendente poderá o bem ser restituído ao devedor: “Art. 3º. O Proprietário 

Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o 

inadimplemento do devedor. § 1º Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2º No prazo do § 1º, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” Logo, segundo 
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dispõe a norma, a purgação da mora somente se efetiva se o devedor 

pagar o valor integral do débito, o que não ocorreu no caso dos autos. Ex 

Positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Consolido a 

posse e propriedade do bem, objeto do financiamento, nas mãos do 

credor. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que o demandado pleiteia a concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual deferido nesta 

oportunidade vez que presentes os requisitos legais. Transitada em 

julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito [1] in "Ação de busca e apreensão em 

propriedade fiduciária", editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005, 

página 76/77.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002808-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT11136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002808-42.2018.8.11.0003) Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Danos Morais Requerente: Eliete Souza da Silva Requerida: RN 

Comércio Varejista S.A Vistos etc. ELIETE SOUZA DA SILVA, qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS, em face de RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A, também qualificada 

no processo. A autora aduz que no dia 23.09.2017, comprou da requerida 

uma esteira ergométrica eletrônica, marca ACT, modelo CLE 41 Elite, Motor 

4.0 HP, painel multifunções, com sensor cardíaco e amortecedores, 110 v, 

pelo no valor de R$ 1.999,90 (mil, novecentos e noventa e nove reais e 

noventa centavos), divididos em 10 (dez) vezes. Diz que, após 01 (um) 

mês de uso o bem móvel parou de funcionar. Alega que procurou a 

requerida para maiores esclarecimentos, contudo fora orientado a buscar 

solução, via telefone, no canal exclusivo do atendimento ao cliente. Em 

longo arrazoado, relata que tentou solução na esfera administrativa, sem 

êxito. Sustenta a dimensão do dano sofrido. Requer a procedência do 

pleito inicial. Juntou documentos. Citada, a requerida apresentou defesa 

(Id. 16097517). Aduz, em preliminar, a ilegitimidade passiva ad causum, 

ante a inexistência de responsabilidade de sua parte, o qual apenas 

efetuou a venda do eletrodoméstico. No mérito, alega que não houve 

defeito no serviço prestado. Sustenta a ausência do dano, visto que o 

problema do produto é culpa de terceiro, o que exclui o nexo causal. Alega 

a ausência de provas do dano moral suscitado pela demandante, dado 

que os fatos narrados são mero aborrecimento. Requer a improcedência 

do pleito inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 18715092). Intimados a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 22268510 e 22411044). O 

julgamento fora convertido em diligências, o qual fora determinado a autora 

acostar aos autos as faturas quitadas em relação a compra do produto, 

objeto da lide (Id. 26471738). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é 

unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos 

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

jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. O objeto da ação cinge-se na relação 

consumerista, entre comerciante e consumidor, o qual tem por objeto da 

lide um dano oculto ao bem móvel descrito na inicial. A ilegitimidade 

passiva ad causam suscitada pela ré não prospera, eis que a 

responsabilidade de todos aqueles que intervêm na cadeia de 

fornecimento de produto, por vício, é solidária, como estabelece o caput 

do art. 18, do CDC: "Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua naturezas, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas." Comentando tal 

dispositivo, ensina ZelmoDenari: "Preambularmente, importa esclarecer 

que no polo passivo desta relação de responsabilidade se encontram 

todas as espécies de fornecedores, coobrigados e solidariamente 

responsáveis pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de bens ou serviços. Assim, o 

consumidor poderá, à sua escolha, exercitar sua pretensão contra todos 

os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas contra 

um. Prevalecem, in casu, as regras da solidariedade passiva, e por isso, a 

escolha não induz concentração do débito: se o escolhido não ressarcir 

integralmente os danos, o consumidor poderá voltar-se contra os demais, 

conjunta ou isoladamente. Por um critério de comodidade e conveniência o 

consumidor, certamente, dirigirá sua pretensão contra o fornecedor 

imediato, quer se trate de industrial, produtor, comerciante ou simples 

prestador de serviços. Se o comerciante, em primeira intenção, responder 

pelos vícios de qualidade ou quantidade - nos termos previstos no §1º do 

art. 18 - poderá exercitar seus direitos regressivos contra o fabricante, 

produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se instaura após 

o pagamento, com vistas à recomposição do status quo ante."[1] Isto 

posto, flagrante é a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da lide. 

Desse modo, rejeito a preliminar arguida. A questão posta nos autos é 

disciplinada pelo art. 18 do CDC, que prevê que, caso o vício no produto 

fornecido não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor 

poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar por uma das 

alternativas contidas em seu §1º, ou seja, sua substituição por outro da 

mesma espécie e em perfeitas condições de uso (inciso I); a restituição 

imediata da quantia paga (inciso II - grifei) ou o abatimento proporcional do 

preço (inciso III); a responsabilidade é objetiva, no caso. Constata-se que, 

a esteira apresentou defeito logo após o mês de uso, contudo a autora 

entrou em contato com a autorizada responsável pelo conserto, o qual 

fora in loco ver a situação do bem vindicado na lide, sendo esclarecido 

pelo assistente técnico sobre o vício oculto, somente no dia 21.12.2017, 

assim, o prazo legal de 30 (trinta) dias para o saneamento de vícios de 

qualidade do produto não fora cumprido pela requerida, surgindo, a partir 

daí, o direito da autora em pleitear a substituição do produto, a restituição 

imediata da quantia paga, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço se 

lhe interessa ficar com o produto, mas, no caso, a autora optou pela 

restituição imediata da quantia paga. Sobre essa temática: Art. 26 do CDC: 

§3° - Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no 

momento em que ficar evidenciado o defeito. EMENTA: PROCESSO CIVIL E 

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE 

DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. 

REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

COMERCIANTE. (...). 5. À frustração do consumidor de adquirir o bem com 

vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o 

problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - 

ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente 

do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e 

fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de 

garantir a adequação do produto oferecido ao consumo. 6. À luz do 
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princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com 

vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de 

consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e 

não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor. 

Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de 

consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do 

CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do 

CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva 

reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC). 7. 

Como a defesa do consumidor foi erigida a princípio geral da atividade 

econômica pelo art. 170, V, da Constituição Federal, é ele - consumidor - 

quem deve escolher a alternativa que lhe parece menos onerosa ou 

embaraçosa para exercer seu direito de ter sanado o vício em 30 dias - 

levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente a 

fabricante -, não cabendo ao fornecedor impor-lhe a opção que mais 

convém. 8. Recurso especial desprovido. (Terceira Turma - REsp 

1634851/RJ – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 12/09/2017 - 

DJe 15/02/2018). In casu, a própria requerida admite a ocorrência de 

problemas no produto que vendeu a requerente, alegando caber ao 

fabricante a responsabilidade do litígio. A requerente, por sua vez, 

sustenta ter buscado a solução pacífica do presente litígio, porém, não 

obteve êxito. Sustenta, ainda, que o fornecedor é responsável pelo objeto 

comercializado, não podendo a demandada imputar a consumidora o ônus 

pelo prejuízo sofrido. A boa-fé objetiva é princípio basilar de nosso 

ordenamento jurídico, que impõe às partes de qualquer relação jurídica 

agir, umas em relação às outras, com total transparência, lealdade e 

respeito, fazendo jus à confiança que nelas foi depositada. Conforme se 

verifica do caderno processual, não existe controvérsia quanto a 

transação comercial havida entre as partes. Na presente lide evidencia-se 

caso típico de responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12 e 14, 

ambos do Código do Consumidor; responsabilidade objetiva que, embora 

tratada no Código de forma relativa e não absoluta, somente é elidível 

mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, ou caso fortuito, ou 

qualquer daquelas causas excludentes, expressamente previstas no 

Código, nos dispositivos pertinentes. CLÁUDIA LIMA MARQUES tece 

considerações sobre a teoria da responsabilidade objetiva, adotada pelo 

CDC, da seguinte forma: "Assim, no sistema do CDC, da tradicional 

responsabilidade assente na culpa passa-se a presunção geral desta e 

conclui-se com a imposição de uma responsabilidade legal. O novo regime 

de vícios no CDC caracteriza-se como um regime de responsabilidade 

legal do fornecedor, tanto daquele que possui um vínculo contratual com o 

consumidor, quanto daquele cujo vínculo contratual é apenas com a 

cadeia de fornecedores. (...). Quanto aos vícios por inadequação, o 

dispositivo mais importante é o do art. 18 do CDC, o qual institui em seu 

caput uma solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de 

produção, com relação à reparação do dano (note-se que é um dano 

contratual na visão do consumidor) sofrido pelo consumidor em virtude da 

inadequação do produto ao fim que se destinava. Assim, respondem pelo 

vício do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, 

desde o fabricante (que elaborou o produto e o rótulo), o distribuidor, ao 

comerciante (que contratou com o consumidor). A cada um deles é 

imputada a responsabilidade pela garantia da qualidade-adequação do 

produto."[2] Dessa monta, restando configurada a responsabilidade 

objetiva da demandada, esta tão-somente se exime da sua obrigação de 

indenizar pelos danos causados a consumidora, caso demonstre a 

configuração de uma das excludentes, tais como caso fortuito ou força 

maior, a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. Ocorre que a requerida não se desincumbiu do seu ônus de 

provar quaisquer das excludentes, ao contrário, restou evidenciada a 

efetiva falha na prestação do seu serviço. Certo é que, em curto período 

de uso, o produto adquirido apresentou problemas em seu funcionamento, 

conforme se extrai do conjunto probatório. É inadmissível que a 

consumidora, adquirente de um produto novo, passe por tantos 

aborrecimentos. Até mesmo porque, quem compra um bem pretende obter 

tranquilidade e segurança; contrariamente ao que ocorreu com a autora 

que foi obrigada a retornar nas dependências da requerida para 

solucionar o problema apresentados, contudo sem obter nenhum 

resultado. Dessa maneira, configurada a falha na prestação do serviço 

pela demandada, ela deve ser responsabilizada pelos danos efetivamente 

causados a autora. Além da reparação material, soma-se a isso a 

frustração e angústia da consumidora que não pôde utilizar do bem, a qual 

imaginava ter adquirido em perfeitas condições. Portanto, cabível a 

condenação a título de dano moral. Sobre a pretensão indenizatória por 

danos morais, admito que as peculiaridades do caso transbordam o limite 

do mero aborrecimento, pois a autora foi indubitavelmente ludibriada ao 

adquirir a esteira ofertada como nova e sem defeitos, mas que, como se 

viu logo em seguida, apresentou defeito, que não foi sanado pela 

requerida, que simplesmente não procedeu com o conserto do produto, 

tampouco à restituição do preço por ela pago, transcorrendo longo período 

sem nenhuma informação ou solução perante a requerente. A 

reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e 

na jurisprudência, mormente após o advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

de 05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, 

pelo STJ. Como observa Aguiar Dias, citado pelo Des. Oscar Gomes 

Nunes do TARS: "a reparação do dano moral é hoje admitida em quase 

todos os países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua 

autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é 

possível, em sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso 

de mandar reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o 

dano moral."[3] Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se 

atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que 

integram o patrimônio moral, operação que resultaria em degradação 

daquilo que se visa a proteger.[4] Caio Mário, apagando da 

ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, na acepção 

tradicional, entende que há de preponderar: "um jogo duplo de noções: a- 

de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a 

esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma 

compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma 

soma que não é o pretiumdoloris, porém uma ensancha de reparação da 

afronta..."[5] E acrescenta: "na ausência de um padrão ou de uma 

contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o 

critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..."[6] Os 

pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano 

contratual, seja relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de 

Antônio Lindbergh C. Montenegro: "a- o dano, também denominado 

prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do 

agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a 

existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito 

por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a 

de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil"[7] Quanto à 

fixação do valor indenizatório, reafirmo, que o arbitramento deve se 

prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que 

envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, 

inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de 

lado a lado (a autora nada contribuiu para o evento), e sobretudo com 

consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto 

da requerida (a autora, “estudante”, e do outro lado, poderosa empresa do 

ramo de móveis e eletrodomésticos), e, para ter caráter disciplinar, o valor 

indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar 

a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais 

ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de 

danos assemelhados. Deve-se ter em conta que a indenização não pode 

representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve 

atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir 

reincidências, e atender ainda à natureza reparatório-compensatória que 

deve sempre informar as indenizações por dano moral, levando-se em 

consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, 

atentando à gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, 

repercussão do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre 

o abalo, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. Ao passo que afasto o valor pleiteado pela autora, arbitro 

os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ex Positis, de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a 

requerida a proceder a devolução do valor despendido pela compradora 

no importe de R$ 1.999,90 (mil, novecentos e noventa e nove reais e 

noventa centavos). Observando o critério de razoabilidade, condições 

econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o 

enriquecimento sem causa, condeno a empresa demandada a pagar a 

autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 

do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data 

do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de 

mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor 

do patrono da demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 26 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1]In: 

GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 2a ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, p. 99-100. [2]Obra "Contratos no Código de 

Defesa do Consumidor" (RT, 2002, págs. 984 e 088). [3]conforme Aguiar 

Dias, 'A Reparação Civil', tomo II, pág 737. [4]conforme voto do Min. Athos 

Carneiro, no REsp nº 1.604-SP, RSTJ 33/521. [5]aut cit., "Instituições de 

Direito Civil", vol II, Forense, 7ª ed., pág. 235. [6]Caio Mário, ob. cit., pág. 

316. [7]aut. menc., "Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, 

1992, nº 2, pág. 13.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008989-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JACINTO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA OAB - MT5296/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CANDIDO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1008989-93.2017.11.0003) Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Cobrança de Multa Contratual Requerente: Milton Jacinto Dias Requerido: 

Luciano Candido do Nascimento Vistos etc. MILTON JACINTO DIAS, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL em face de LUCIANO CANDIDO 

DO NASCIMENTO, também qualificado no processo. Intimado para 

promover os atos necessários para o regular andamento do feito, tanto 

pessoalmente, quanto na pessoa de seu patrono, o requerente quedou-se 

inerte (Id. 28102652). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino 

desinteresse do requerente em promover os atos necessários para o 

regular andamento do feito, que apesar de devidamente intimado para tal 

desiderato, se manteve inerte (Id. 28102652). Dessa forma, visível é a 

falta de interesse da parte autora em atender a determinação judicial, haja 

vista que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ex Positis, considerando a inércia do autor, 

que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da 

demanda, julgo extinto o feito por abandono de causa, com amparo no 

artigo 485, incisos III e IV do CPC. Condeno o requerente ao pagamento 

das custas processuais, restando suspensa sua exigibilidade em razão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nos autos. 

Condeno ao autor ao pagamento de honorários advocatícios, este em 

favor ao patrono do requerido, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º, do CPC. Com o trânsito em julgado ou desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013060-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANS JELUVI TRANSPORTES EIRELI - EPP (AUTOR(A))

JOAO CARLOS ROMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO BEZERRA OAB - SP294248 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1013060-07.2018.11.0003) Ação de Cobrança c/c Indenização 

Requerentes: Transportes Jeluvi Transportes Eireli e João Carlos Romão 

Requerido: Fribon Transportes Ltda Vistos etc. TRANSPORTES JELUVI 

TRANSPORTES EIRELI e JOÃO CARLOS ROMÃO, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA c/c INDENIZAÇÃO em face de 

FRIBON TRANSPORTES LTDA, também qualificada no processo. Intimados 

para promoverem os atos necessários para o regular andamento do feito, 

os requerentes quedaram-se inertes (Id. 28042359). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção do 

processo ante o cristalino desinteresse dos requerentes em promover os 

atos necessários para o regular andamento do feito, que apesar de 

devidamente intimado para tal desiderato, quedaram-se inertes (Id. 

28042359). Dessa forma, visível é a falta de interesse da parte autora em 

atender a determinação judicial, haja vista que deixou de dar o impulso 

necessário para o desenvolvimento válido e regular do processo. Ex 

Positis, considerando a inércia dos autores, que não promoveu os atos 

necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o feito por 

abandono de causa, com amparo no artigo 485, incisos III e IV do CPC. 

Encaminhe os autos a contadoria para apuração do valor das custas 

remanescentes, que serão suportadas pelos autores. Condeno os 

requerentes ao pagamento de honorários advocatícios, este em favor ao 

patrono da requerida, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), solidariamente, 

nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. Com o trânsito em julgado ou 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001334-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001334-02.2019.8.11.0003 Ação de Busca e 

Apreensão Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios LTDA 

Requerido: Weverson da Silva Souza Vistos etc. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra WEVERSON DA 

SILVA SOUZA, também qualificado no processo, objetivando o 

cumprimento de contrato firmado entre as partes, com cláusula de 

alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou entrega do bem. O 

autor diz que o réu tornou-se inadimplente e foi constituído em mora ao 

deixar de cumprir a obrigação mensal, assumida no contrato firmado entre 

as partes, cujo objeto foi dado em alienação fiduciária. Afirma que a 

devedora deixou de quitar as parcelas pactuadas, a partir de 

novembro/2018 e, em face da inadimplência, requer a apreensão do bem, 

liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do veículo. Juntou 

documentos. A liminar foi deferida, com a apreensão do automotor (Id. 

18483937 e Id. 2 7458114). Citado, o requerido não apresentou 

contestação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja julgamento antecipado, na forma do 

artigo 355, incisos I e II do CPC. Além da revelia do demandado, a prova 

trazida aos autos é suficiente para o desfecho da questão. À luz dos 

documentos juntados na inicial verifica-se que o bem, objeto do pedido de 

busca e apreensão, foi dado em alienação fiduciária, a favor do 

requerente, em contrato firmado entre as partes (Id. 13667028). 

Ressalta-se, também, que a devedora é inadimplente e, devidamente 

citada, não ofereceu defesa. Assim, em face da revelia, aliada à prova 

produzida pelo autor, restou demonstrada a veracidade dos fatos que 

ensejam o deferimento da pretensão inicial, por estar amparada em 

legislação específica – Decreto-Lei 911/69. Ex positis, julgo procedente o 

pedido formulado na exordial. Consolido a posse e propriedade do veículo, 

objeto da lide, nas mãos do autor. Condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Determino a baixa 

junto ao sistema Renajud do veículo de Placa OAY 0539 (Id. 18488104). 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004395-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004395-02.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra 

RAFAEL GOMES DOS SANTOS, também qualificado no processo, 

objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. 

Liminar deferida no Id. 16777306 -. Após, o banco autor pleiteia pela 

desistência da ação, com sua consequente extinção (Id. 29235848). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Observa-se dos autos, que a citação do demandado não foi realizada. 

Assim, é possível o autor desistir do pedido, sem prévia anuência da parte 

ex adversa, eis que não citado para integrar a lide. Ex positis, deixo de 

resolver o mérito da demanda, e homologo o pedido de desistência da 

ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Revogo a liminar 

deferida. Sem verba honorária vez que a demandada não constituiu 

advogado nos autos. Determino a baixa junto ao sistema Renajud do 

veículo placa QBZ 4211 (Id. 16838062). Com o transito em julgado, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 26 

de março de 2020 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008654-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUROS SURA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008654-06.2019.8.11.0003. Ação de Indenização por 

lucros cessantes Autora: Transrio Transportes e Logística Ltda Ré: 

Seguros Sura S.A Vistos etc. TRANSRIO TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA, qualificada nos autos ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

LUCROS CESSANTES em face de Seguros Sura S.A, também qualificada 

no processo. No curso do processo, as partes noticiam a realização de 

acordo e requerem sua homologação e a consequente extinção do feito 

(Num. 26953394). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, 

sendo que o acordo foi devidamente cumprido, conforme consta do 

depósito realizado nos autos. Ex positis, homologo o acordo firmado entre 

as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos 

do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com 

amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008654-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON INACIO DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILDA PEREIRA DO LAGO OAB - MT23616/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008654-74.2017.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT Autor: Milton Inácio de Souza Júnior Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. MILTON 

INÁCIO DE SOUZA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também 

qualificada no processo. O autor ingressou com a presente ação, 

pleiteando o recebimento da diferença da indenização do seguro DPVAT, 

em razão do acidente ocorrido em 12.02.2017, vez que não houve o 

pagamento administrativo. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Inicialmente, o requerente ingressou com Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT, a qual foi distribuída perante esta Vara Cível, 

sob o nº. 1008654-74.2017.8.11.0003, em 27.10.2017. Após a 

angularização processual nestes autos, a parte requerida alegou em 

preliminar, litispendência, em razão da distribuição de ações idênticas. 

Ocorre que, em 23.02.2017, o autor já havia ingressado com ação 

idêntica, a qual foi distribuída perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, sob 

o nº. 1001206.50.2017.8.11.0003. No entanto, foi proferida sentença, a 

qual julgou extinto o processo supra mencionado, em 28.06.2017, tendo 

sido interposto recurso de apelação, o qual foi provido, tendo o juízo ad 

quem, determinado o regular prosseguimento do feito. Ainda, em 

22.04.2019, houve pedido de desistência da ação, sendo proferida 

sentença, e tendo ainda a parte autora apresentado embargos de 

declaração, o qual em consulta ao sistema PJE, consta pendente de 

análise. Vale frisar, que quando da distribuição da presente ação, o feito 

em trâmite na 1ª Vara Cível, ainda estava em segunda instância, 

aguardando decisão do recurso interposto pela parte autora. Assim, 

analisando o presente feito, bem como a ação sob o nº. 1001206-50/2017, 

em trâmite na 1ª Vara Cível, percebe-se que aquela trata-se das mesmas 

partes, e da mesma causa de pedir, restando evidente a ocorrência da 

litispendência. Não há dúvida que se trata da mesma causa de pedir que, 

somado ao fato de que há identidade de partes e de pedido, impede que 

se proceda nova decisão por meio da presente demanda, por se tratar de 

reprodução de ação anteriormente ajuizada. Esta tríplice identidade 

(mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido) conduz 

ao reconhecimento do instituto processual da litispendência, consoante o 

disposto no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, todos do CPC. “Art. 337. (...) §1º. 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. §2º. Uma ação é idêntica a outra quanto possui 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º. Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso.” Em vista disso, 

a segunda demanda ajuizada, ou seja, a presente ação de cobrança de 

seguro, não pode ter o seu regular processamento, sendo impositiva a 

decretação de sua extinção com base no inciso V, do art. 485, do CPC. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR 

PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DETENTOR DE FUNÇÃO PÚBLICA. TÍTULO 

PRECÁRIO. AÇÕES IDÊNTICAS. ART. 485, V, DO CPC, DE 2015. SEGUNDO 

PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR 

LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DISPOSITIVO 

DA SENTENÇA RETIFICADO DE OFÍCIO. 1. O art. 485, do CPC de 2015, 

correspondente ao art. 267, do CPC de 1973, arrola as hipóteses que o 

juiz não resolverá o mérito. 2. Dentre as mencionadas hipóteses, o inciso 

V dispõe quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada. 3. A litispendência ocorre quando se repete ação que 

está em curso, conforme prevê o art. 337, § 3º do CPC de 2015. 4. 

Quando ações idênticas (mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido) forem ajuizadas sucessivamente, o segundo processo 

deve ser extinto, sem julgamento de mérito, por configuração de 

litispendência (art. 485, V, do CPC, de 2015). 5. Reconhecida a 

litispendência, mesmo de ofício, o magistrado deve determinar a extinção 

do feito sem julgamento de mérito. 6. Apelação cível conhecida e não 

provida, de ofício, retificado o dispositivo da sentença. (TJMG - 2ª C.Cível - 

AC 10000160338810001 - Rel.: Caetano Levi Lopes - J. 23.10.2016, publ. 

26.10.2016)” Ainda, vale frisar, que o autor ao distribuir diversas ações 

visando escolher a vara para tramitação do feito, feriu o Princípio do Juiz 

Natural, bem como o disposto no artigo 285, do CPC. Frente a conduta do 

requerente na tentativa de escolha do juízo, restou caracterizado a 

ocorrência da litigância de má-fé e, por tal razão condeno-o ao pagamento 

de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa, por força 

do disposto nos artigos 80 e 81 do CPC. Entretanto, cumpre ressaltar que 
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o benefício da justiça gratuita não afasta o dever do pagamento da multa 

acima imposto, conforme dispõe o §4º, do artigo 98, do CPC. “Art. 98. (...) 

§4º - A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário 

pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”. Ex positis, 

e de tudo mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da 

litispendência com a ação sob o nº 1001206.50.2017.811.0003 e, em 

consequência, julgo extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso V, 

§3º, do CPC. Condeno o demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. A sucumbência somente 

será exigida, se presentes os requisitos legais, vez que o mesmo é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. Condeno o demandante nas 

penas da litigância de má-fé, e arbitro multa de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, nos termos do artigo 81, do CPC. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe os autos ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 26 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002213-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDY ERIKA REINGRUBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEIDY GUTIERREZ MOLINA OAB - SP132934 (ADVOGADO(A))

IZIS RIBEIRO GUTIERREZ OAB - SP278939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA CORREA PRATES (REU)

JOSE CORREA PRATES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002213-43.2018.8.11.0003 Vistos etc. HEIDY ERIKA 

REINGRUBER, devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de JOSÉ 

CORREA PRATES E LÚCIA MARIA CORREA PRATES, também qualificados 

no processo. Os requeridos foram citados e apresentaram contestação. A 

autora desistiu do prosseguimento da ação (Id. 22417242). Os 

demandados concordaram com a desistência do processo (Id. 27455353). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pela requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, entretanto suspenso sua cobrança, vez que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010283-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA PENTECOSTAL JESUS E O SALVADOR (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº 1010283-15.2019.8.11.0003. Ação Rescisão Contratual por 

inexecução voluntária c/c Reintegração Posse e perdas e danos 

Requerente: N.C. Imóveis Ltda Requerida: Igreja Pentecostal Jesus É o 

Salvador Vistos etc. N.C. IMÓVEIS LTDA, qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA 

C/C REINTEGRAÇÃO POSSE E PERDAS E DANOS, em face de Igreja 

Pentecostal Jesus É o Salvador, também qualificada no processo. As 

partes informam que entabularam acordo e pugnam pela homologação e 

suspensão do andamento do feito até o seu integral cumprimento (Num. 

27704507). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Apesar das partes consignarem no acordo pela suspensão do feito até 

seu integral cumprimento, observa-se que o pacto firmado põe fim ao 

litígio, vez que havendo eventual descumprimento da avença comportará a 

execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC, 

pelo que indefiro o pedido de suspensão. Ex positis, homologo o acordo 

firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 26 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004047-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE SANTANA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004047-13.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): CECILIA DE OLIVEIRA REU: MARIA JOSE SANTANA PEREIRA 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Primeiramente, defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Por fim, assento que existindo a possibilidade de 

acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito. Cite-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal dos confinantes, nos 

termos do disposto no artigo 246, §3º do Código de Processo Civil. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto ao artigo 259, I, do 

CPC. Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004107-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVA DOS REIS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DOS REIS MACHADO OAB - MT27603/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMÉLIA APARECIDA PEREIRA SCHULTS (REU)

EDVALDO GUILHERME SCHULTS (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004107-83.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSANGELA SILVA DOS REIS MACHADO REU: AMÉLIA 

APARECIDA PEREIRA SCHULTS, EDVALDO GUILHERME SCHULTS Vistos 

e examinados. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar os confinantes, a fim de viabilizar a sua citação, nos termos do art. 

246, §3º, CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005408-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELLI LOPES (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005408-07.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIA BENICIA PINHEIRO REU: JESSICA KELLI LOPES Vistos e 

examinados. Com razão a Defensoria Pública. Ressai dos autos que não 

houve tentativa de citação pessoal da parte requerida no endereço 

constante nas notas promissórias, qual seja, Rua A 9, número 3254, Pedro 

90. Logo, DETERMINO seja realizada a citação da ré no referido endereço. 

Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005106-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005106-36.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDINETE DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO Vistos e examinados. 

Certifique-se acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo 

tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a 

habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a 

intempestiva, recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo 

ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno 

que os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de 

créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001517-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001517-75.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: FABIO ALVES DOS 

SANTOS Vistos e examinados. Verifica-se que os autos estão sem 

andamento em razão da falta de endereço do requerido; e que, ao ser 

intimada para dar prosseguimento ao processo, a parte quedou-se inerte. 

Todavia, não há informações acerca da realização da intimação pessoal 

determinada pelo artigo 485, §1º do CPC, razão pela qual determino à 

serventia que lance tal certidão ou proceda com a determinação legal. 

Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005427-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON NOGUEIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005427-42.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REU: 

GILSON NOGUEIRA DOS SANTOS Vistos e examinados. Ante a notória 

dificuldade em se encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e 

tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da 

citação por edital a simples afirmação do autor acerca das hipóteses das 

circunstâncias autorizadoras da citação por edital, determino a citação de 

GILSON NOGUEIRA DOS SANTOS por edital, com a observância de todas 

as disposições do artigo 257 do CPC. Não havendo resposta no prazo 

legal, fica decretada a revelia da parte requerida e, nos termos do artigo 

72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil, nomeado 

curador especial ao revel citado por edital, na pessoa de um dos D. 

Defensores Públicos que atuam nesta Comarca. Intime-se da nomeação e 

para apresentar manifestação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010560-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEBRECHT TRANSPORT S.A (REU)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA NOVETTI VELLOSO OAB - DF54705 (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001276-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MIGUEL POFFO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIOMAR TORRES LOPES (REU)

RTL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001276-04.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROBERTO MIGUEL POFFO - ME REU: RTL CORRETORA DE 

CEREAIS LTDA - ME, RIOMAR TORRES LOPES Vistos e examinados. I – Da 

renúncia do mandato O art. 112 do Código de Processo Civil dispõe que 

constitui dever do advogado que pretender renunciar ao mandato a 

demonstração de que deu ciência ao mandante, a fim de permitir a 
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constituição de novo procurador. No caso sub judice, no entanto, tal 

procedimento não foi observado pelo procurador-renunciante, pois não 

comprovou ter comunicado a requerida, dever que lhe competia com 

exclusividade (Id. 26409783). Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CENTRASE - PROCURAÇÃO 

OUTORGADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVOGAÇÃO DO 

MANDATO - DECISÃO MANTIDA. - O advogado poderá renunciar ao 

mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor. - Considerando que a 

Procuradora previamente constituída nos autos, não comprovou a devida 

comunicação de renúncia do mandato ao seu cliente, ora Executado, a 

manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe, sob pena de 

causar enormes prejuízos para a parte. (TJ-MG - AI: 10000170347009001 

MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 23/08/2017, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017) AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE 

NULIDADE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ADVOGADA QUE 

RENUNCIA AO MANDATO. ART 112 DO CPC. ATO INEFICAZ. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAR COMUNICAÇÃO DO 

MANDANTE. ÔNUS DO PATRONO, SOB PENA DE NÃO SE LIBERAR DO 

MUNUS PROCESSUAL DE CONTINUAR REPRESENTANDO A PARTE. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) Conforme art. 112 do CPC, a renúncia do 

mandato só se aperfeiçoa com a ciência inequívoca do mandante. Incumbe 

ao advogado a responsabilidade de notificar seu cliente acerca da 

renúncia, sob pena de não se liberar do múnus processual de continuar 

representando a parte. In casu, não obstante a advogada constituída nos 

autos da representação supramencionada tenha comunicado ao juízo 

acerca da renúncia ao mandato, não comprovou a regular cientificação do 

mandante. Correta a decisão que determinou a continuação da 

representação nos autos. Sentença que se mantém hígida. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. (TRE-RJ - AC: 060767768 RIO DE JANEIRO - 

RJ, Relator: CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 

21/11/2018, Data de Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do 

TRE-RJ, Tomo 300, Data 28/11/2018, Página 24/27) Dessa forma, 

considerando que o procurador previamente constituído nos autos não 

comprovou a devida comunicação de renúncia do mandato ao seu cliente, 

ora requerido, o causídico renunciante continua responsável pela 

condução do feito, sendo válidas as intimações realizadas em seu nome, 

nos termos do art. 112 do CPC. II – Do desentranhamento Proceda-se ao 

desentranhamento da petição juntada no Id. 12650027 por ser estranha 

aos autos. III – Da reconvenção A parte requerida não observou os 

requisitos da petição inicial para propositura da reconvenção (valor da 

causa e pedido certo e determinado), bem como procedeu ao recolhimento 

das custas iniciais. Dessa forma, intime-se a parte requerida para que 

proceda à emenda a reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE 

HERANÇA C/C NULIDADE DA PARTILHA. APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO POR 

INÉPCIA DA PETIÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA PARA SANAR OS 

VÍCIOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A peça reconvencional submete-se 

à mesma disciplina destinada à petição inicial, havendo inclusive a 

possibilidade de emenda à reconvenção, nos termos da norma inserta no 

art. 321, do Código de Processo Civil. 2. O magistrado, ao verificar que a 

petição não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deve 

oportunizar a correção do vício e somente após, não suprida a falta, 

poderá indeferi-la. 3. No caso, o juiz singular julgou extinta a reconvenção 

movida pela parte ré, considerando-a inepta por não haver apresentado 

os nomes e requerido a citação dos confinantes e em razão da ausência 

de apresentação do valor da causa, sem oportunizar à parte a correção 

dos vícios sanáveis apresentados. 4. O provimento do recurso, com a 

desconstituição da decisão agravada, é medida que se impõe, a fim de 

determinar ao juízo a quo a observância do procedimento previsto no art. 

321, do CPC. (TJ-MG - AI: 10043180009532001 MG, Relator: Bitencourt 

Marcondes, Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 

08/02/2019) No mesmo prazo, intime-se ainda a parte reconvinte para que 

proceda ao recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Procedida à emenda, intime-se 

a parte reconvinda para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para saneamento dos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002861-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002238-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725/O-O 

(ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO BISPO FERREIRA (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000698-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GIOVANA FABRIS (REU)

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012284-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA MARCELINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012470-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HASS & ARRUDA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011985-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEYSE FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN DE OLIVEIRA MENDONCA (REU)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR MARTINS SANTOS OAB - MT0018580A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar as 

contestações e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005367-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES MONCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA RONDONOPOLIS LTDA (REQUERIDO)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012238-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. V. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA FERREIRA CONCEICAO OAB - 931.361.701-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARQUE DE DIVERSOES XAVIER LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO DE JESUS OAB - 627.824.871-91 (REPRESENTANTE)

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011277-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE TAKIOSAN LTDA. - ME (REU)

 

Intimação do advogado da exequente para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo da citação/intimação, sem manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010936-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FLAVIO DOS SANTOS JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

MATHEUS BATISTA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR TERUO ARAKAKI OAB - TO3054 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005271-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN OLIVEIRA SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005271-83.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JHONATAN OLIVEIRA 

SANCHES Vistos e examinados. I- Das custas Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. II- Da liminar 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a parte autora 

pleiteia a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se 

o cabimento da medida liminar, haja vista que restou comprovada a mora 

da parte requerida e a sua devida notificação. Ante o exposto, CONCEDO 

A LIMINAR pleiteada para o fim de determinar a busca e apreensão 

descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o 

oficial de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo 

em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este 

venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para 

purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 911/1969. 

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora 

inicia-se somente após a citação da parte requerida. A propósito: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 

911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA 

PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A 

CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em 

erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a 

liminar de BUSCA e APREENSÃO embasado em alienação fiduciária, 

visando a sua VENDA ANTECIPADA, baseando-se na possibilidade de 

PURGAÇÃO da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a 

citação. (N.U 1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) 

Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, após ter 

decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, 

diretamente, a inserção de restrição judicial na base de dados do sistema 

RENAJUD, conforme extrato em anexo. O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se à vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se 

lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o 
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pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do 

Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de 

locomoção ao oficial de justiça. III – Das multas/taxas O ônus pelo 

pagamento das despesas incidentes sobre o veículo, tais como IPVA, 

multa, taxas, alugueres de pátio é de responsabilidade do proprietário, ou 

seja, do credor fiduciário do bem, ainda que não tenha, em algumas 

hipóteses, dado causa à cobrança, assegurando-se, contudo, o exercício 

de eventual de direito de regresso em face do devedor fiduciário. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FIDUCIÁRIA. DESPESAS DO BEM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. DIREITO DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. - Os ônus eventualmente incidentes sobre 

o veículo apreendido podem ser baixados somente mediante os correlatos 

pagamentos dos tributos e das penalidades correspondentes, não 

havendo lei que ampare a pretensão de se determinar a exclusão de tais 

gravames no bojo de Ação de Busca e Apreensão Fiduciária - O art. 

1.368-B, do Código Civil, assegura ao credor fiduciário apenas o direito de 

regresso do que houver pago em lugar do devedor, não afastando a 

responsabilidade pelo imediato pagamento dos débitos incidentes sobre o 

bem apreendido. (TJ-MG - AI: 10000180949935001 MG, Relator: José 

Marcos Vieira, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 

29/11/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSURGÊNCIA DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 

DETERMINAÇÃO AO DETRAN DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO 

INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REMOÇÃO, 

ESTADIA, MULTAS OU PENALIDADES DECORRENTES DE INFRAÇÕES 

COMETIDAS NO PERÍODO QUE O AUTOMÓVEL ESTAVA NA POSSE DO 

DEVEDOR - DESCABIMENTO – É DO CREDOR FIDUCIÁRIO A 

RESPONSABILIDADE PELAS REFERIDAS DESPESAS – OBRIGAÇÃO DE 

NATUREZA "PROPTER REM" – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA 

CÂMARA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 

22408790720188260000 SP 2240879-07.2018.8.26.0000, Relator: Cesar 

Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 31/01/2019, 28ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 31/01/2019) Demais disso, a insurgência da 

parte autora quanto à cobrança do IPVA e demais tributos e penalidades 

incidentes sobre o veículo decorre de normas de direito tributário que não 

podem ser afastadas no âmbito deste processo, principalmente 

considerando que as pessoas jurídicas de direito público interessadas não 

o integram, de modo que indeferimento do pleito é medida que se impõe. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005044-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que atualmente esta comarca de Rondonópolis 

conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e 

habilitados para a realização das audiências de conciliação e/ou 

mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06/07/2017 às 

10:50hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001978-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME (AUTOR(A))

GIULIANO ALBERT BUZZO (AUTOR(A))

CLEDSON JOSE DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

WILTON BELO FERREIRA (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

C. F. FOLLMANN & CLEMENTE FOLLMANN LTDA - ME (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROGERIO LUZ BORGES LEAL OAB - MT5710/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001978-13.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME, 

CLEDSON JOSE DE SOUSA, GIULIANO ALBERT BUZZO REU: CAIXA 

ECONÓMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S/A, 

WILTON BELO FERREIRA, C. F. FOLLMANN & CLEMENTE FOLLMANN 

LTDA - ME Vistos e examinados. Cuida-se de pedido, formulado pelo 

administrador judicial da recuperanda, para a suspensão da assembleia 

geral de credores que seria realizada no dia 01 de abril, próximo. Ante a 

notória e pública situação de pandemia decretada em razão do 

"Coronavírus", com a existência de várias orientações e determinações 

vedando a realização de atos que resultem em aglomeração de pessoas, 

DEFIRO o pedido formulado, ordenando a SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES convocada nestes autos. Após o decurso do 

período de suspensão dos prazos em razão da Pandemia do COVID-19 

(Portaria Conjunta 249), DETERMINO a intimação do administrador judicial 

para que, no prazo legal, indique data, horário e local para a realização do 
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conclave, com observação do disposto no §1º do aludido dispositivo legal. 

Com a manifestação do administrador judicial, determino que se 

providencie a expedição do edital previsto no artigo 36 da Lei 11.101/2005, 

observando-se todas as determinações postas em seus incisos e 

parágrafos, dando-se ampla publicação e ciência ao Ministério Público da 

data designada. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001865-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001865-93.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE LUIZ REU: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos e examinados. Cuida-se de ação indenizatória c/c tutela de 

urgência ajuizada por JOSÉ LUIZ em face de EMBRATEL PARTICIPAÇÕES 

S.A. (CLARO TV S.A), por meio da qual alega ter sido surpreendido com a 

inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência da cobrança, pela ré, de um débito no valor de R$ 104,00. 

Discorre sobre a ilegitimidade da cobrança, pugnando pela condenação da 

ré no pagamento de R$ 60.000,00 a título de indenização por danos 

morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar a 

exclusão da negativação (id 1851817). Citada, a requerida apresentou 

contestação, arguindo preliminarmente a incompetência territorial. No 

mérito, sustenta a legalidade do débito, acrescentando a ausência do 

dever de indenizar em razão da existência de prévias anotações em nome 

da parte autora, bem como a responsabilidade dos órgãos de proteção ao 

crédito quanto à anterior notificação do devedor. Pugna, ao final, pela 

improcedência dos pedidos. Impugnação à contestação de forma 

remissiva à inicial, id 5563492. A parte ré se insurgiu contra os 

documentos juntados pelo autor (id 15843001). Intimadas para 

especificarem as provas a serem produzidas, as partes pleitearam pelo 

julgamento antecipado (id 16965079 e 19308478). Após, vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA 

Descabida a alegação de incompetência. Isso porque o comprovante de 

endereço é documento dispensável, que não consta no rol previsto no art. 

319, CPC/2015, inexistindo, portanto, óbice na apresentação de 

comprovante em nome de terceiro, sobretudo quando em nome do 

cônjuge. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DPVAT. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

DA AUTORA. ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. RELATIVA. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 33 DO STJ. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. 1. É equivocado o 

indeferimento da petição inicial por falta de comprovante de endereço, por 

se tratar de documento dispensável para instruir a demanda e sem 

previsão no art. 319 do Código de Processo Civil. 2. A competência 

territorial ostenta caráter relativo, o que impede sua suscitação de ofício 

pelo julgador, consoante prescrição do enunciado sumular nº 33 do STJ. 

3. Impõe-se a cassação da sentença que extinguiu indevidamente o 

processo, a fim de que os autos tornem à origem para o regular 

prosseguimento.Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. 

(TJ-GO - APL: 00748772320158090174, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data 

de Julgamento: 01/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

01/03/2019) Logo, AFASTO a preliminar de incompetência. DO MÉRITO DA 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Aplica-se à situação em análise o Código de 

Defesa do Consumidor, dada a relação consumerista existente entre as 

partes, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova, diante da 

notória hipossuficiência da reclamante em relação à empresa. Nesse 

contexto, reside a controvérsia em aferir a existência do débito discutido e 

a licitude ou não do ato de inscrição do nome do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, o que seria perfeitamente possível por meio de 

apresentação, pela requerida, de eventual contrato firmado entre as 

partes e/ou extratos de consumo. No entanto, a demandada não juntou 

qualquer documento capaz de evidenciar a efetiva existência de relação 

jurídica entre as partes, tampouco de débitos pendentes de pagamento, de 

modo que ausentes elementos de prova capazes de infirmar as alegações 

do consumidor. Sobressai dos autos que a ré se limita a sustentar a 

legitimidade da negativação levada a efeito com base em suposto contrato, 

em relação ao qual apenas juntou “print” de tela captado do seu próprio 

sistema, o que não tem o condão de revelar a regularidade da cobrança. O 

argumento de que o endereço constante no “contrato” é o mesmo daquele 

existente no extrato de negativação não confere legitimidade ao débito 

discutido, uma vez que a coincidência de endereços decorre justamente 

das informações repassadas pelo suposto credor. É importante registrar 

que o endereço indicado pela ré, localizado no estado do Paraná, é 

contestado pelo autor, que afirma nunca ter lá residido. Para corroborar 

com as suas alegações, instruiu o feito com vários documentos que 

atestam o seu residir na cidade de Pedra Preta-MT. Estes documentos, 

embora estejam em nome da sua falecida esposa, se apresentam aptos 

para a finalidade almejada, notadamente porque também foi anexada a 

certidão de casamento. Repise-se, não há lastro probatório mínimo de que 

as partes possuem vínculo contratual, a natureza dessa relação e muito 

menos a legitimidade do débito discutido, não tendo a ré logrado êxito em 

se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído (art. 373, II, CPC/2015). 

Averbe-se que, em razão da natureza da ação, à qual se aplicam as 

normas do CDC, cabia à empresa comprovar a relação jurídica e o efetivo 

inadimplemento do autor, bem como, por conseguinte, a licitude na 

negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que 

não fez. Ao revés, limitou-se a pleitear pelo julgamento antecipado, embora 

tenha sido facultada a produção de outras provas. Assim, escorreita a 

declaração de inexistência do débito. Resta perquirir quanto ao dever de 

indenizar. A Responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma 

jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente 

imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da 

natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil 

poderá ser contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, 

baseada em um tripé normativo consubstanciado nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma 

“lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. 

Uma vez comprovada a ilicitude na negativação do nome do requerente, 

imputa-se à requerida a responsabilização pela falha na prestação do 

serviço e, por corolário, pelos danos causados, os quais prescindem de 

comprovação, já que configuram dano in re ipsa, dispensando a 

demonstração do efetivo prejuízo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Reparação de 

Danos Morais – PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES 

PARA INFIRMAR O DIREITO AO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA 

NEGATIVA PELO AUTOR – PROVAS UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA 

QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA 

EMPRESA DE TELEFONIA – ART. 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – DANO IN RE IPSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO-DANO MORAL CARACTERIZADO–DEVER DE 

INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na hipótese do réu 

não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. 

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar 

os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de 

culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das 

partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.” SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) Se de um lado o Código Civil 

impõe a obrigação de reparar àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, deve-se considerar a intensidade do dano sofrido 

pela vítima, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos autorizam fixar a indenização dos danos morais no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre o valor 
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deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(data da negativação), e correção monetária desde o arbitramento (data 

da sentença), nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ. Por fim, 

registre-se a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, haja vista que as 

outras negativações apontadas pela ré foram objeto de demandas 

judiciais, nas quais o requerente se logrou vencedor, bem assim da 

Súmula 359 do STJ, porquanto a causa de pedir não está relacionada à 

ausência de prévia comunicação. Acerca do exposto, confira-se: 

EMENTA: INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM SERASA - DÉBITO INEXISTENTE 

- DANO MORAL - SÚMULA 385 STJ. A inscrição em cadastro de 

devedores inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A responsabilidade da instituição financeira 

por celebrar contrato sem averiguar a autenticidade dos dados 

fornecidos, é objetiva, por configurar defeito na prestação de serviços, 

resultando em obrigação de indenizar. Se a outra anotação negativa 

realizada em nome da parte foi objeto de demanda judicial que a declarou 

indevida, não há falar em aplicação da súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10672140093440001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019) DISPOSITIVO 

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: i) declarar a 

inexistência do débito oriundo do contrato objeto da exordial, no valor de 

R$ 104,00; e ii) condenar a parte reclamada no pagamento de danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso (data da negativação), e correção 

monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos das 

súmulas nº 54 e 362, STJ. Por consequência, RATIFICO a liminar 

concedida. Condeno a parte requerida no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), conforme disposto no artigo 85, § 8º, do CPC/2015. Após, o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [1] FARIAS, Cristiano 

Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: 

Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004249-92.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta pelo ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Em resumo, 

informa que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 11.08.2015, o 

que lhe ocasionou sequelas de caráter permanente. Afirma que recebeu 

administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos). Pugna pela complementação do 

recebimento do seguro DPVAT, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Junta procuração e demais documentos. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação. A parte 

autora impugnação a contestação. As partes foram intimadas para 

especificar as provas que pretendiam produzir. Foi realizada a perícia 

técnica. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – Do mérito Analisando os autos, entendo que o pleito merece 

parcial acolhimento. Isto porque, extrai-se do laudo pericial que a parte 

autora sofreu sequelas de caráter permanente em decorrência do 

acidente de trânsito narrado na exordial, tendo sido acometida de invalidez 

parcial e permanente do membro superior direito (50%). Logo, o valor da 

indenização deverá estar em consonância com a extensão do dano, bem 

assim o percentual previsto na tabela SUSEP para a lesão no segmento 

anatômico observado, conforme previsto na Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro. Frisa-se que a 

graduação do montante indenizável, com observância do grau de lesão 

parcial, é de todo inquestionável, existindo, inclusive, enunciado de súmula 

do STJ acerca da sua necessidade. “Súmula 474, STJ. A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, levando-se em 

consideração a extensão do dano e os valores correspondentes da tabela 

SUSEP, extrai-se os seguintes valores: a) Membro superior direito (50%): 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais); Dessa forma, 

levando-se em consideração o montante de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) recebido 

administrativamente, a parte autora faz jus ao recebimento de indenização 

no valor de R$ R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso 

(Súmula 580 do STJ). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao 

pagamento da indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC 

desde o evento danoso (Súmula 580 do STJ). Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que se o condenado 

das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da justiça 

gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 1003973-27.2018.8.11.0003
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RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003973-27.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANCISCA MORAIS FERRON, ALEX SANDRO DE MORAIS 

FERRON, JAIR FERRON, JAIRTON DE MORAIS FERRON, ANGELA MARIA 

FERRON REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

e examinados. Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT ajuizada por FRANCISCA DE MORAIS FERRON em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, por meio da qual sustenta ter sido 

vítima de acidente automobilístico ocorrido em 02/01/2016, em decorrência 

do qual foi acometida de invalidez permanente. Requer a procedência da 

pretensão inaugural, a fim de que seja a ré condenada no pagamento do 

valor indenizável de acordo com o grau de lesão apurado. Citada, a 

requerida apresentou contestação, arguindo preliminarmente a inépcia da 

inicial em decorrência da falta de comprovante de endereço e, ainda, de 

pedido administrativo. No mérito, afirma, em síntese, a inexistência de 

comprovação dos danos suportados e a necessidade de graduação do 

quantum eventualmente devido de acordo com a Tabela SUSEP. A parte 

autora impugnou a contestação de forma remissiva à inicial. O feito foi 

saneado, tendo sido afastadas as preliminares arguidas, id 15917200. 

Noticiado o falecimento da parte autora, foi determinada a realização de 

perícia médica indireta e, após, os autos vieram conclusos para sentença. 
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É O RELATÓRIO. DECIDO. DO MÉRITO Sem delongas, ressai do laudo 

pericial que a parte autora sofreu sequelas de caráter permanente em 

decorrência do acidente de trânsito narrado na exordial, tendo sido 

acometida de lesão na estrutura pélvica, com grau de incapacidade 

apurado em 50%. Logo, o valor da indenização deverá estar em 

consonância com a extensão do dano, bem assim o percentual previsto na 

tabela SUSEP para a lesão no segmento anatômico observado, conforme 

previsto na Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, 

vigente à época do sinistro. Averbe-se que a graduação do montante 

indenizável, com observância do grau de lesão parcial, é de todo 

inquestionável, existindo, inclusive, enunciado de súmula do STJ acerca 

da sua necessidade. A propósito: “A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, para a aferição do 

valor devido, deve-se considerar a seguinte equação: è R$ 13.500,00, 

correspondente ao valor máximo indenizável, multiplicados por 100%, 

atinente ao limite estabelecido para a hipótese de lesão pélvica, 

multiplicados por 50%, referente ao grau de lesão apurado na perícia, 

totalizando R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Vale dizer, 

considerando o disposto na Tabela SUSEP, o valor da indenização perfaz 

a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), sobre os 

quais deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. 

Registre-se que a impugnação ao resultado da perícia apresentada pela ré 

é descabida, porquanto o laudo pericial foi incisivo no sentido de que a 

lesão observada afetou a estrutura pélvica, tendo igualmente quantificado 

o grau de incapacidade observado (50%). DISPOSITIVO Ante o exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inaugural, para o fim de condenar a 

parte ré no pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais) a título de indenização pelos danos sofridos, sobre os quais 

deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1013075-39.2019.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL 

ALVES DE SOUZA - MT12880-O REQUERIDO: LESSIO FERREIRA DE 

BARROS DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora 

pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1013582-97.2019.8.11.0003 REQUERENTE: PORTOSEG 

S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA - MT16308-A 

REQUERIDO: JABER GOMES DA SILVA DECISÃO Vistos e examinados. 

Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005044-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005044-35.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARLENE SOARES REU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos e examinados. Cuida-se de ação de indenização por 

danos morais ajuizada por MARLENE SOARES em face do BANCO 

LOSANGO S/A, por meio da qual afirma ter sido surpreendida com a 

inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão 

de dois débitos ilegítimos nos valores de R$ 90,00 e R$ 84,38. Alega que 

foi proposta inicialmente uma ação junto ao juizado especial, processo n. 

8012993-88.2016.811.0003, o qual foi extinto sem resolução do mérito em 

decorrência do requerimento de prova pericial. Requer a procedência da 

pretensão inicial, a fim de que seja a parte ré condenada no pagamento de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Citado, o requerido apresentou contestação, 

sustentando, em síntese, a ausência de reclamação administrativa, assim 

como da comunicação de pagamento. Enfatiza a inexistência do dever de 

indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos (id 5768381). 

Impugnação à contestação de forma remissiva à inicial (id 5831274). 

Intimadas para especificarem as provas a serem produzidas, a parte ré 

pleiteou pela oitiva da autora (id 10848944), enquanto a requerente deixou 

de se manifestar (id 13114115). Após, vieram os autos conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DAS PROVAS Desnecessário o 

depoimento pessoal da parte autora, porquanto a dinâmica dos fatos, sob 

a sua perspectiva, já está descrita na petição inicial. Assim, dispensável a 

realização de audiência de instrução. DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO Aplica-se à situação em análise o Código de Defesa do 

Consumidor, dada a relação consumerista existente entre as partes, bem 

como a necessidade de inversão do ônus da prova, diante da notória 

hipossuficiência da reclamante em relação à empresa. Nesse contexto, 

reside a controvérsia em aferir a existência do débito discutido e a licitude 

ou não do ato de inscrição do nome da requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito. Com efeito, os documentos apresentados pela 

instituição financeira no intuito de comprovar a alegada relação jurídica 

apenas atestam a dissonância dos dados constantes nos contratos em 

relação aos documentos pessoais apresentados pela requerente. Isso 

porque nos documentos que instruem a exordial consta que o nome da 

reclamante é Marlene Soares, filha de Alice Maria Soares e Sebastião 

Paulino Soares, portadora do RG número 491344, nascida em Santa Isabel 

do Iraí-PR (id 25061343). Por sua vez, no contrato apresentado pela parte 

ré, no valor de R$ 84,38, não há assinatura, mas tão somente a digital do 

contratante, ficando consignado o nome de Marlene Soares Sobrinho; 
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naturalidade Tangará-RN; filiação Terezinha Mulato e Luiz Soares 

Sobrinho; RG número 909130, SSP/RN (id 8054833). Já no contrato de 

valor R$ 90,00, o nome da contratante é Marlene Soares Sobrinho; RG 

909130, SSP/RN; filha de Terezinha Mulato, sem registro paterno; 

naturalidade Tangará/RN; constando, ainda, a assinatura por escrito (id 

8054834). Todas essas incongruências remetem à conclusão de que os 

contratos que culminaram na inscrição do nome da demandante nos 

órgãos de proteção ao crédito não foram por ela firmados, sendo, 

portanto, ilegítima a cobrança e, por conseguinte, as negativações 

contestadas. Registre-se que o requerido não juntou qualquer documento 

capaz de evidenciar a efetiva existência de relação jurídica entre as 

partes, tampouco de débitos pendentes de pagamento, de modo que 

ausentes elementos de prova capazes de infirmar as alegações do 

consumidor. Sobressai dos autos que o reclamado se limita a sustentar a 

legitimidade da negativação levada a efeito com base em contratos que 

refletem indiscutíveis incoerências, de modo que não têm o condão de 

atestar a regularidade da cobrança. Repise-se, não há lastro probatório 

mínimo de que as partes possuem vínculo contratual, a natureza dessa 

relação e muito menos a legitimidade do débito discutido, não tendo a ré 

logrado êxito em se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído (art. 

373, II, CPC/2015). Assim, escorreita a declaração de inexistência do 

débito. Resta perquirir quanto ao dever de indenizar. A Responsabilidade 

civil deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, 

contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador 

do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da norma jurídica 

pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou 

extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé 

normativo consubstanciado nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. É 

certo que o dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela1”. Destarte, uma 

vez comprovada a ilicitude na negativação do nome da requerente, 

imputa-se à instituição financeira requerida a responsabilização pela falha 

na prestação do serviço e, por corolário, pelos danos causados, os quais 

prescindem de comprovação, já que configuram dano in re ipsa, 

dispensando a demonstração do efetivo prejuízo. Anote-se que a 

obrigação de conferir a titularidade dos documentos apresentados para a 

contratação dos serviços compete ao Banco. E a falta de cautela que 

propicia a ação de falsários atribui à instituição a responsabilidade pelos 

danos causados a terceiros. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

CONTRATO INEXISTENTE – FRAUDE CARACTERIZADA – DANO MORAL 

PRESUMIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É entendimento assente na 

jurisprudência pátria que, em se tratando de ações negatórias, o ônus da 

prova compete ao réu, pela impossibilidade de o autor produzir a prova 

negativa. Não havendo comprovação em juízo do instrumento assinado 

pelo próprio consumidor ou por terceira pessoa em nome daquele, que 

supostamente seria o titular da dívida, imperioso se faz reconhecer a 

ilicitude da cobrança e da inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. O dano moral decorre do próprio ato lesivo da inscrição indevida, 

nos órgãos de proteção ao crédito, o que se permite presumir, gerando o 

direito à indenização. Observados os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, a manutenção do quantum indenizatório é a medida que se 

impõe.” (N.U 0027622-94.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2015, 

Publicado no DJE 28/04/2015) “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA – CONTRATO INEXISTENTE – DANO MORAL PRESUMIDO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É entendimento assente na 

jurisprudência pátria que, em se tratando de ações negatórias, o ônus da 

prova compete ao réu, pela impossibilidade de o autor produzir a prova 

negativa. Não havendo comprovação em juízo do instrumento assinado 

pelo próprio consumidor ou por terceira pessoa em nome daquele, que 

supostamente seria o titular da dívida, imperioso se faz reconhecer a 

ilicitude da cobrança e da inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. A ausência do instrumento negocial, ou a divergência de 

assinaturas entre os documentos apresentados e o contrato presumem a 

inexistência da relação jurídica. O dano moral decorre do próprio ato lesivo 

da inscrição indevida, nos órgãos de proteção ao crédito, o que se permite 

presumir, gerando o direito à indenização (dano moral in re ipsa). Sendo 

observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a 

manutenção do quantum indenizatório é a medida que se impõe.” (N.U 

0000303-23.2008.8.11.0108, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

15/06/2015) “APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c pedido de Reparação de Danos Morais – PROVAS 

CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO AO 

AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

PROVAS UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A 

NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA – ART. 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN 

RE IPSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO-DANO MORAL CARACTERIZADO–DEVER DE INDENIZAR – 

ART. 14 DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na hipótese do réu não trazer 

provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. A 

fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de 

culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das 

partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.” SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) Se de um lado o Código Civil 

impõe a obrigação de reparar àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Sendo assim, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, deve-se considerar a intensidade do dano sofrido 

pela vítima, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos autorizam fixar a indenização dos danos morais no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre o valor deverão incidir juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data da negativação), e 

correção monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos 

das súmulas nº 54 e 362, STJ. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: i) declarar a inexistência do débito 

oriundo dos contratos descritos na exordial; e ii) condenar a parte 

reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data 

da negativação), e correção monetária desde o arbitramento (data da 

sentença), nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ. Condeno a parte 

requerida no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001528-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ALVES DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLISSON GUTIERRES MANHANI (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001528-07.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALMIR ALVES DA FONSECA REU: THALLISSON GUTIERRES 

MANHANI Vistos e examinados. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada 

por VALMIR ALVES DA FONSECA em face de THALLISSON GUTIERRES 

MANHANI, por meio da qual afirma ter celebrado um negócio jurídico com a 
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parte ré, ficando assim ajustado: “1 - Inicialmente o autor entregou ao 

requerido 20 vacas nelore PO, sendo 11 (onze) vacas paridas e 09 (nove) 

a parir, com o objetivo de repartir as crias/os lucros, já que o réu era 

detentor do touro reprodutor. 2 – No mesmo negócio o autor vendeu ao 

réu 03 (três) touros da seguinte forma: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de 

entrada e mais 14 (quatorze) bezerros até a desmama, e que após 

tornaram-se bois.” Relata que o réu se tornou inadimplente quando, em 

relação ao primeiro contrato, deixou de devolver 2 vacas, bem como 

quando, na segunda parte da negociação, efetuou apenas o pagamento 

de R$ 5.000,00, deixando de pagar o equivalente a 14 bezerros, os quais, 

após o desmame, tornaram-se bois. Requer a procedência da pretensão 

inicial, a fim de que seja a parte ré condenada no pagamento do quantum 

devido em relação à supracitada negociação. Com a inicial foram 

apresentados documentos. Citado, o requerido deixou de apresentar 

contestação (id 16957545). Intimadas, apenas a parte autora se 

manifestou quanto à produção de provas, ressaltando o seu interesse no 

julgamento antecipado (id 17913450). Após, vieram os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. DA REVELIA Tendo em vista que o requerido foi 

citado pessoalmente e deixou de apresentar contestação, DECRETO a sua 

revelia, nos termos do art. 344, CPC/2015. DO MÉRITO Sem delongas, o 

caso é de improcedência da pretensão deduzida na inicial, em que pese a 

revelia da parte contrária. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem 

remansosa jurisprudência acerca da presunção de veracidade relativa 

imanente ao efeito material da revelia (AgInt no AREsp 1059688/SC, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

06/02/2018, DJe 15/02/2018). A ação é de cobrança. Não há, porém, 

elementos probatórios concretos que corroborem o exposto na exordial. O 

documento de id 1571931 sequer é legível. E mesmo vã tentativa de sua 

leitura, não há dados suficientes indicando os detalhes da negociação 

expostos pelo autor, a despeito de em tese tratar-se de documento 

autêntico (art.411, III, CPC/2015). Enfim, não se consegue extrair qualquer 

tipo de obrigação a que tenha se obrigado o réu, parecendo mais um 

rascunho. Com efeito, segundo o art.375, CPC/2015, na análise das 

provas, “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de 

experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”. A 

partir dessa análise, não há como conceber a força probatória da única 

documentação encartada nos autos, sendo certo, de resto, que o próprio 

autor requereu o julgamento antecipado da lide, pelo que se faz mister a 

improcedência da pretensão deduzida na inicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem honorários, em razão da revelia. Em 

razão da sucumbência, CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas processuais. SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado desta decisão, o credor (Estado) demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações da requerente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011903-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON WAGNER GARCIA OAB - MT12458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA BERGAMASCO SILVÉRIO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011903-96.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): HUMBERTO DE OLIVEIRA REU: MAIZA BERGAMASCO 

SILVÉRIO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta 

por HUMBERTO DE OLIVEIRA em face do ESPÓLIO DE EDUARDO 

SILVÉRIO representado por MAIZA BERGAMASCO SILVÉRIO visando ao 

pagamento de quantia em dinheiro. Devidamente citada, a parte requerida 

não pagou o débito ou apresentou embargos à monitória. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, CONSTITUO o 

mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º do 

CPC c/c art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001554-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001554-34.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDERSON SANTOS DE SOUZA REU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por ANDERSON SANTOS DE SOUZA em face de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA. Em resumo, informa que cursou a matéria TCC no 9º 

semestre da Faculdade de Direito, obtendo a nota 5,0 (cinco) na etapa 

virtual e 2,3 (dois vírgula três) na apresentação, totalizando a média de 7,3 

(sete vírgula três). Afirma que apesar da nota obtida ser suficiente para 

aprovação na matéria, por um equívoco da instituição de ensino a nota 

referente à etapa virtual não foi lançada, de modo que o autor consta 

como reprovado na matéria. Pugna pela concessão de liminar para que 

possa colar grau no dia 13/03/2018. No mérito, requer o lançamento da 

nota no portal do aluno e a condenação da requerida em danos morais no 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Junta procuração e demais 

documentos. A tutela foi indeferida. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação (Id. 13399385). A parte autora impugnou a 

contestação (Id. 14996232). As partes foram intimadas para especificar 

as provas que pretendiam produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Do julgamento antecipado Nos 

termos do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, “o juiz 

julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas”. 

Ademais, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe 

ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, 

devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO 

VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento 

de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à 

ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis 

para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 

do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio 

do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 

(art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento 

de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, 

se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo 

ao julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova 

já carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. II – Da 
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obrigação de fazer Analisando os autos, observa-se que a parte autora 

informa que cursou novamente a matéria do TCC no primeiro semestre de 

2018, de modo que não mais subsiste o pedido em relação ao lançamento 

da nota. Dessa forma, verificada a perda superveniente do objeto por falta 

de interesse processual JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, tão somente em relação à obrigação de fazer, nos termos do art. 

485, VI, do Código de Processo Civil. O feito prossegue quanto ao pedido 

de dano morais. III – Do mérito Cinge-se a controvérsia em analisar se 

houve falha na prestação do serviço pela parte requerida, 

consubstanciado na ausência de lançamento de nota no portal do aluno, o 

qual impossibilitou o autor de colar grau na data programada. Em sede de 

contestação, a parte requerida logrou êxito em demonstrar que a parte 

autora havia sido reprovada na matéria TCC, uma vez que não observou 

as diretrizes previstas para envio do trabalho escrito (formato PDF). Pois 

bem. O manual para elaboração de trabalho de conclusão de curso dispõe 

que (Id. 13399392): “Chegou o momento de apresentar seu trabalho na 

Defesa Presencial. Esta atividade será organizada por seu coordenador 

de curso, de acordo com a proposta de apresentação definida e seguindo 

o cronograma específico. No AVA, você deverá enviar a versão final de 

sua monografia em formato .pdf, para que seu coordenador possa lançar 

a nota atribuída pela banca. A participação na banca está condicionada ao 

envio e correção da atividade 3”. (pág. 10) “Em todas as atividades, os 

trabalhos entregues em formatos diferentes dos mencionados acima 

serão invalidados”. (pág. 11) “A Atividade 4 será a banca de defesa de 

seu TCC. Esta atividade será organizada por seu coordenador de curso, 

de acordo com a proposta de apresentação definida e seguindo o 

cronograma específico. No AVA, você deverá enviar a versão final de 

sua monografia em formato .pdf para que seu coordenador possa lançar a 

nota atribuída pela banca. A participação na banca está condicionada a 

nota superior a zero na atividade 3. (...). Sua nota final será computada a 

partir da soma de todas as atividades realizadas no ambiente além da nota 

atribuída pela Defesa do TCC. (...) (pág. 14). Pela leitura do manual, 

extrai-se que a versão final da monografia deveria ter sido encaminhada 

em arquivo “pdf” para que o coordenador pudesse lançar a nota atribuída 

pela banca, sob pena de invalidação do trabalho, conforme 

exaustivamente informado em vários trechos do guia. No caso, verifica-se 

que o autor foi reprovado na matéria TCC, uma vez que confessadamente 

encaminhou a versão final da monografia em arquivo diverso do devido, 

ou seja, enviou a atividade em formato “word” quando o deveria ter feito 

em arquivo “pdf”. Assim, observa-se que a reprovação ocorreu em virtude 

da desídia do autor em promover os atos que lhe competiam, não havendo 

que se falar em qualquer ato ilícito praticado pela instituição de ensino, 

mormente porque previsto no manual previamente disponibilizado ao aluno 

todas as regras para elaboração e avaliação da atividade. Como é sabido, 

a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a 

ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de 

defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso 

não importa em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO EM SUPERMERCADO. 

CONSTRANGIMENTO. OFENSAS VERBAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

FATOS CONSTITUTIVOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. O 

juízo condenatório pressupõe prova inequívoca dos fatos, pois incumbe à 

parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado. Situação dos 

autos em que o contexto probatório não se mostra suficiente a efeito de 

firmar juízo condenatório, diante da ausência de comprovação do fato 

jurídico acerca do atendimento ofensivo e intimidatório dispensado pela 

empresa demandada ou por um de seus colaboradores. Sentença de 

improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073993610, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 12/07/2017). (TJ-RS - AC: 

70073993610 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de 

Julgamento: 12/07/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/07/2017) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS 

MORAIS. IMPOSITIVO AO AUTOR O ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AOS 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VIOLADO. SUPOSTA OFENSA 

PRATICADA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. DANO NÃO 

COMPROVADO. APELO DESPROVIDO. 1. Para a configuração do dano 

moral é imprescindível a apresentação de prova robusta da conduta ilícita 

que motivou a violação a direito personalíssimo. 2. Incumbe ao autor o 

dever de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. Inteligência do 

artigo 373, inciso I, do CPC. 3. Insuficiência probatória apta a comprovar a 

ocorrência do dano passível de indenização. 4. Recurso conhecido e 

desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 

0700092-71.2016.8.01.0001, DECIDE a Segunda Câmara Cível, negar 

provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e 

das mídias digitais arquivadas. (TJ-AC - APL: 07000927120168010001 AC 

0700092-71.2016.8.01.0001, Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2018) 

Dessa forma, reputa-se assim, a inexistência de ato ilícito praticado pelo 

requerido e, consequentemente, dano moral a ser reparado, de modo que 

a improcedência do pleito é medida que se impõe. III – Do dispositivo Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC, para indeferir o pleito de condenação em danos morais. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. 

Consigno que se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005467-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JEFFERSON BRUNO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHERLLA AMORIM OLIVEIRA OAB - MS15765 (ADVOGADO(A))

NEY DE AMORIM PANIAGO OAB - MS11793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (REQUERIDO)

SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JOSE RAIMUNDO TRASNPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

LEANDRO CASTRO E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI DE CASSIA ALVES OAB - SP276478 (ADVOGADO(A))

MARCOS SOUZA SANTOS OAB - SP138259 (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15103-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005467-24.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEFFERSON BRUNO VIEIRA DA SILVA, FRANCIELLY 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: LEANDRO CASTRO E SILVA, WHITE 

MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA., SALOMAO HENGLER 

DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO TRASNPORTES LTDA - ME Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL proposta por 

JEFFERSON BRUNO VIEIRA DA SILVA e FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA 

em face de LEANDRO CASTRO E SILVA, WHITE MARTINS GASES 

INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA e JOSE 

RAIMUNDO TRASNPORTES LTDA - ME. Em resumo, informam que são 

irmãos de Bruna Amorim Bispo, falecida em 16/10/2010, em virtude de 

acidente de trânsito ocasionado por culpa dos requeridos. Pugnam pela 

condenação solidária da parte requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

Juntam procuração e demais documentos. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação. A parte autora impugnação a 

contestação. As partes foram intimadas para especificar as provas que 

pretendiam produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da prescrição O prazo prescricional da 

pretensão de reparação civil em virtude de acidente de trânsito é de 3 

(três) anos, contados a partir da data do sinistro, consoante art. 206, § 3º, 

V do Código Civil. Neste sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 

TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA QUE SE 

MANTÉM PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. O 
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prazo prescricional para reparação civil, na qual está incluída a 

indenização por acidente de trânsito, é de 3 (três) anos (inciso V § 3º do 

art. 206 do Código Civil). Tal prazo inicia-se da data do evento danoso. “o 

prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, inciso V, do CC) para o 

ajuizamento de ação visando à reparação de danos oriundos de acidente 

de trânsito, tem início da data do fato, ou seja, do sinistro automobilístico”. 

( T J  –  S C  –  R I :  0 3 0 1 7 0 9 7 2 2 0 1 5 8 2 4 0 0 1 9  C o n c ó r d i a 

0301709-72.2015.8.24.0019, Relator: Maira Salete Meneghetti, Data de 

Julgamento: 07/12/2018, Terceira Turma de Recursos – Chapecó) 

Analisando os autos, observa-se que o acidente de trânsito que vitimou 

Bruna Amorim Bispo ocorreu em 16/10/2010, de forma que o direito de 

Jefferson Bruno Vieira da Silva para ingressar com a presente demanda 

prescreveu em 16/10/2013, uma vez que já contava com dezesseis anos 

completos na data do sinistro. Já em relação à autora Francielly Vieira da 

Silva, o direito de ação findou em 03/07/2018, uma vez que o prazo 

prescricional ficou suspenso durante o período em que era absolutamente 

incapaz, a teor do disposto no art. 198, I, do Código Civil. Assim, extrai-se 

dos autos que a ação está prescrita, considerando que a presente 

demanda foi distribuída somente em 16/07/2018. Neste ponto, imperioso 

destacar que não merece guarida a alegação da parte autora de que o 

prazo prescricional ficou suspenso, por aplicação do art. 200 do Código 

Civil, uma vez que a ação penal em desfavor de Leandro Castro e Silva 

somente transitou em julgado em 13/07/2015. Isto porque, de acordo com o 

artigo 200 do Código Civil, a mera existência de uma ação penal não é 

suficiente para suspender o curso do prazo prescricional da ação civil 

conexa, há de haver uma relação de subordinação necessária entre o 

fato a ser provado na ação penal e o desenvolvimento regular da ação 

civil. Como se sabe, não se exige, de ordinário, para a propositura de uma 

ação civil de indenização por danos decorrentes de atropelamento a 

prévia propositura de uma ação penal contra o causador do dano até 

porque as responsabilidades civil e penal são, em princípio independentes. 

Não há, em princípio, portanto, nenhum fato que deva ser provado 

exclusivamente na ação penal, condicionado a propositura ou o 

prosseguimento da ação civil capaz de lhe obstar o fluxo do prazo 

prescricional. Tanto é verdade que, no caso em exame, o réu da ação 

penal foi absolvido, entretanto, mesmo assim o autor ingressou com a 

demanda para reparação civil, demonstrando que tinha perfeita 

consciência de que o julgamento criminal não interfere na esfera civil. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO E MORTE DE MENOR. 

REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 

1. A pretensão de reparação civil, nos termos do art. 206, § 3º do Código 

Civil, prescreve em 03 (três) anos, contados a partir do evento lesivo, 

momento em que surge a pretensão da vítima em se ver indenizada dos 

danos sofridos em sua decorrência. 2. O processo civil é independente do 

processo criminal e deve ser promovido pelo interessado, sem 

desrespeitar os prazos prescricionais previstos no Código Civil. 3. 

Apelação conhecida e provida. 4. Unanimidade. (TJ-MA - APL: 

0527882014 MA 0001241-98.2008.8.10.0058, Relator: RICARDO TADEU 

BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 19/10/2015, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2015) Dessa forma, considerando que a 

presente ação foi distribuída somente em 16.07.2018, o acolhimento da 

preliminar de prescrição é medida que se impõe. II – Dispositivo Ante o 

exposto, acolho a preliminar de prescrição e, consequentemente JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 

85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que se o condenado das custas e dos 

honorários advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação 

de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004823-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM MACHADO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004823-18.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SUELEM MACHADO VIEIRA DA SILVA REU: MAKING OF 

EVENTOS LTDA - ME Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SUELEM MACHADO VIEIRA DA SILVA em 

face de MAKING OF EVENTOS LTDA-ME. Em breve resumo, afirma que 

contratou os serviços da requerida a fim de participar da festa de 

formatura do curso de enfermagem pela Faculdade UNIC. Informa que por 

ter desistido do contrato, foi demandada judicialmente pela requerida para 

pagamento da multa contratual, nos autos do Processo nº 8012189 - 

23.2016.811.0003 que tramitou perante o Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis/MT. Aduz que as partes transigiram extrajudicialmente, de 

modo que a requerida dava plena quitação do débito e ficava obrigada a 

retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes após o pagamento 

da primeira parcela. Argumenta que mesmo após a homologação do 

acordo e pagamento do débito, o nome da parte autora permanece 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito. Requer a concessão 

de liminar para exclusão do referido apontamento do cadastro de 

inadimplentes, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, pugna 

pela declaração de inexistência do débito e condenação da parte ré em 

danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Junta 

procuração e demais documentos. A tutela de urgência foi deferida (Id. 

10191698). Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação (Id. 10907816). A parte autora impugnou a contestação (Id. 

15458963). As partes foram intimadas para especificar as provas que 

pretendiam produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – Do julgamento antecipado Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver 

necessidade de produção de outras provas”. Impõe-se o julgamento 

antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito 

sem a necessidade de produção de outras provas. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO 

VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento 

de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à 

ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis 

para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 

do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio 

do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 

(art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento 

de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, 

se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo 

ao julgamento antecipado da lide. II - Da inexistência do débito O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legalidade da manutenção do nome da 

autora no cadastro de proteção ao crédito, diante da alegação de que já 

quitou o débito. De fato, verifico que a parte autora não nega a relação 

jurídica com a empresa ré, no entanto, apesar de afirmar que não possui 

débitos, deixa de comprovar a sua regularidade/adimplência, com a 

juntada do comprovante de pagamento da integralidade débito em 
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discussão. Ora, se a parte autora não nega a relação jurídica quando da 

propositura da ação, não há como imputar a prova da sua adimplência ao 

demandado, cabendo ao próprio requerente apresentar os comprovantes 

de pagamento da cobrança que diz não ser legítima. No caso, restou 

incontroverso nos autos o pagamento parcial da dívida, no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), consoante comprovante de depósito juntado no 

Id. 9223920. Quanto ao saldo remanescente, insta consignar que em 

momento algum a demandada confessou ter recebido a primeira parcela 

do acordo, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), esclarecendo apenas 

que constantemente recebe depósitos sem identificação no montante 

mencionado, de modo que seria necessária a juntada do devido 

comprovante pela autora para se manifestar acerca da alegada quitação. 

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo à parte autora demonstrar o mínimo de prova aos 

fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, 

não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, 

pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Neste sentido: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL 

CIVIL. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA AUTORA. PROVA DA 

QUITAÇÃO NÃO ANEXADA AOS AUTOS. REVELIA DA PARTE RÉ QUE 

NÃO DESINCUMBE A REQUERENTE DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide se refere a uma 

suposta negativação indevida promovida pela parte ré, em desfavor da 

autora, por dívida que já teria sido paga. (...) 3. É ônus do devedor guardar 

os comprovantes de pagamento dos negócios jurídicos que adimplir, não 

sendo possível imputar ao fornecedor o encargo de demonstrar que não 

houve o respectivo pagamento, sob pena de ser exigida prova negativa e, 

consequentemente, de impossível produção. 4. Assim, mesmo que a parte 

ré tivesse comparecido à audiência conciliatória e apresentado 

contestação, a ela não seria possível comprovar que a autora não efetuou 

o pagamento, motivo pelo qual permanece o ônus da consumidora de 

anexar os comprovantes de quitação. Ausentes tais documentos, não há 

como se falar em caráter indevido da negativação. (...) (TJ-DF 

07029682720188070012 DF 0702968-27.2018.8.07.0012, Relator: JOÃO 

LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Turma 

Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2019 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida. III – Do dano moral 

Tampouco merece guarida o pleito de indenização por danos morais. Isto 

porque, o contrato entabulado entre as partes dispõe que: “Parágrafo 

Segundo: A DEVEDORA neste ato, declara que o débito total será pago, 

inteiramente nos termos do presente instrumento, obrigando-se a efetuar o 

pagamento de 03 (três) parcelas, sendo a primeira paga até o dia 

02/10/2016, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e as demais 02 

(duas) parcelas restantes, cada uma no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), sendo pagas sempre até o dia 02 (dois) de cada mês subsequente, 

iniciando em 02/10/2016, 02/11/2016 e finalizando a última em 02/12/2016, 

através de transferência bancária e ou depósito bancário nos dados a 

seguir: BANCO DO BRASIL S/A., agência 0551-7, Conta n.º 48.211-0, em 

nome de Silvana Cristina Hack ou diretamente no estabelecimento da 

advogada da CREDORA, no endereço ora mencionado, Rua Frei Servácio, 

n.º 650, Bairro Santa Cruz, nesta cidade, sendo sempre tais pagamentos 

efetuados em espécie. Parágrafo Terceiro: Por outro lado, a CREDORA 

compromete-se a dar baixa no que diz respeito exclusivamente ao débito 

ora confessado, excluindo o nome do DEVEDOR do Banco de Dados do 

SPC ou órgão que o valha, na oportunidade em que este efetuar o 

pagamento da 1ª parcela ou, em caso de pagamento a vista. Cláusula 

Segunda: Em caso de não pagamento integral de qualquer das parcelas 

mencionadas na Cláusula Primeira, parágrafo segundo, nas datas 

pactuadas, poderá o credor reputar o descumprido o acordo, sujeitando o 

devedor ao pagamento do valor integral da dívida, o qual as partes 

reconhecem como sendo de R$ 1.347,58 (Um mil, trezentos e quarenta e 

sete reais e cinquenta e oito centavos), o qual deverá ser ainda acrescido 

de correção monetária, com base no INPC e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, calculados pro rata die, abatidos eventuais valos 

adimplidos. Analisando as disposições contratuais, extrai-se que a 

demandada somente ficaria obrigada a excluir o nome da autora do 

cadastro de inadimplentes após o pagamento da 1ª parcela, desde que 

efetuado no valor e data aprazada. Destarte, considerando que a autora 

não se desincumbiu do ônus de comprovar o dito pagamento, não há que 

se falar em descumprimento contratual ou ato ilícito praticado pela 

demandada, tendo em vista que a manutenção do seu nome no cadastro 

de proteção ao crédito é um exercício regular do direito do credor para 

compelir o devedor ao pagamento. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO EM 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, APÓS SUPOSTA NOVAÇÃO DA 

DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. REALIZAÇÃO DE ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. 

PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA PARCIAL E A DESTEMPO. 

INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DEVIDAS EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 

"Constitui exercício regular de direito do credor o envio do nome do 

devedor ao cadastro de inadimplentes quando se verifica a real existência 

de dívida. Assim, em o devedor não comprovando o pagamento da 

obrigação, nada há a vindicar" (TJ-SC - AC: 03020511020158240011 

Brusque 0302051-10.2015.8.24.0011, Relator: José Agenor de Aragão, 

Data de Julgamento: 28/03/2019, Quarta Câmara de Direito Civil) Assim, 

diante da ausência de ato ilícito praticado pelo réu, não há que se falar em 

reparação civil, de modo que a improcedência do pleito indenizatório é 

medida que se impõe. IV – Dispositivo Dessa forma, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, revogando a liminar deferida nos autos e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno 

que se o condenado das custas e dos honorários advocatícios for 

beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001551-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA FIALHO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001551-79.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALANA FIALHO DE MORAES REU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por ALANA FIALHO DE MORAES em face de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA. Em resumo, informa que cursou a matéria TCC no 9º 

semestre da Faculdade de Direito, obtendo a nota 4,3 (quatro vírgula três) 

na etapa virtual e 2,0 (dois) na apresentação, totalizando a média de 6,3 

(seis vírgula três). Afirma que apesar da nota obtida ser suficiente para 

aprovação na matéria, por um equívoco da instituição de ensino a nota 

referente à etapa virtual não foi lançada, de modo que a parte autora 

consta como reprovada na matéria. Pugna pela concessão de liminar para 

que possa colar grau no dia 13/03/2018. No mérito, requer o lançamento 

da nota no portal do aluno e a condenação da requerida em danos morais 

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Junta procuração e demais 

documentos. A tutela foi indeferida (Id. 12201167). Devidamente citada, a 

parte requerida apresentou contestação (Id. 13379108). A parte autora 

deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação (Id. 

19982954). As partes foram intimadas para especificar as provas que 
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pretendiam produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – Do julgamento antecipado Nos termos do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, “o juiz julgará 

imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito 

quando não houver necessidade de produção de outras provas”. 

Ademais, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe 

ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, 

devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO 

VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento 

de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à 

ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis 

para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 

do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio 

do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 

(art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento 

de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, 

se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo 

ao julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova 

já carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. II – Da 

obrigação de fazer Há informação nos autos de que a autora cursou 

novamente a matéria do TCC no primeiro semestre de 2018, de modo que 

não mais subsiste o pedido em relação ao lançamento da nota. Dessa 

forma, verificada a perda superveniente do objeto por falta de interesse 

processual JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tão 

somente em relação à obrigação de fazer, nos termos do art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil. O feito prossegue quanto ao pedido de dano 

morais. III – Do mérito Cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha 

na prestação do serviço pela parte requerida, consubstanciado na 

ausência de lançamento de nota no portal do aluno, o qual impossibilitou a 

autora de colar grau na data programada. Em sede de contestação, a 

parte requerida logrou êxito em demonstrar que a parte autora havia sido 

reprovada na matéria TCC, uma vez que não observou as diretrizes 

previstas para envio do trabalho escrito (formato PDF). Pois bem. O 

manual para elaboração de trabalho de conclusão de curso dispõe que (Id. 

13379143): “Chegou o momento de apresentar seu trabalho na Defesa 

Presencial. Esta atividade será organizada por seu coordenador de curso, 

de acordo com a proposta de apresentação definida e seguindo o 

cronograma específico. No AVA, você deverá enviar a versão final de 

sua monografia em formato .pdf, para que seu coordenador possa lançar 

a nota atribuída pela banca. A participação na banca está condicionada ao 

envio e correção da atividade 3”. (pág. 10) “Em todas as atividades, os 

trabalhos entregues em formatos diferentes dos mencionados acima 

serão invalidados”. (pág. 11) “A Atividade 4 será a banca de defesa de 

seu TCC. Esta atividade será organizada por seu coordenador de curso, 

de acordo com a proposta de apresentação definida e seguindo o 

cronograma específico. No AVA, você deverá enviar a versão final de 

sua monografia em formato .pdf para que seu coordenador possa lançar a 

nota atribuída pela banca. A participação na banca está condicionada a 

nota superior a zero na atividade 3. (...). Sua nota final será computada a 

partir da soma de todas as atividades realizadas no ambiente além da nota 

atribuída pela Defesa do TCC. (...) (pág. 14). Pela leitura do manual, 

extrai-se que a versão final da monografia deveria ter sido encaminhada 

em arquivo “pdf” para que o coordenador pudesse lançar a nota atribuída 

pela banca, sob pena de invalidação do trabalho, conforme 

exaustivamente informado em vários trechos do guia. No caso, verifica-se 

que a demandante foi reprovada na matéria TCC, uma vez que 

confessadamente encaminhou a versão final da monografia em arquivo 

diverso do devido, ou seja, enviou a atividade em formato “word” quando 

o deveria ter feito em arquivo “pdf”. Assim, observa-se que a reprovação 

ocorreu em virtude da desídia da parte autora em promover os atos que 

lhe competiam, não havendo que se falar em qualquer ato ilícito praticado 

pela instituição de ensino, mormente porque previsto no manual 

previamente disponibilizado ao aluno todas as regras para elaboração e 

avaliação da atividade. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não 

havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO EM 

SUPERMERCADO. CONSTRANGIMENTO. OFENSAS VERBAIS. AUSÊNCIA 

DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO 

CONFIGURADO. O juízo condenatório pressupõe prova inequívoca dos 

fatos, pois incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do direito 

afirmado. Situação dos autos em que o contexto probatório não se mostra 

suficiente a efeito de firmar juízo condenatório, diante da ausência de 

comprovação do fato jurídico acerca do atendimento ofensivo e 

intimidatório dispensado pela empresa demandada ou por um de seus 

colaboradores. Sentença de improcedência mantida. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073993610, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado 

em 12/07/2017). (TJ-RS - AC: 70073993610 RS, Relator: Tasso Caubi 

Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/07/2017, Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/07/2017) DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. IMPOSITIVO AO AUTOR O ÔNUS 

PROBATÓRIO QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO 

VIOLADO. SUPOSTA OFENSA PRATICADA NO INTERIOR DE 

SUPERMERCADO. DANO NÃO COMPROVADO. APELO DESPROVIDO. 1. 

Para a configuração do dano moral é imprescindível a apresentação de 

prova robusta da conduta ilícita que motivou a violação a direito 

personalíssimo. 2. Incumbe ao autor o dever de demonstrar o fato 

constitutivo do direito alegado. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. 

3. Insuficiência probatória apta a comprovar a ocorrência do dano passível 

de indenização. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e 

discutidos estes autos de Apelação n. 0700092-71.2016.8.01.0001, 

DECIDE a Segunda Câmara Cível, negar provimento ao apelo, nos termos 

do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais arquivadas. 

(TJ-AC - APL: 07000927120168010001 AC 0700092-71.2016.8.01.0001, 

Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 20/11/2018, Segunda Câmara 

Cível, Data de Publicação: 27/11/2018) Dessa forma, reputa-se assim, a 

inexistência de ato ilícito praticado pela demandada e, consequentemente, 

dano moral a ser reparado, de modo que a improcedência do pleito é 

medida que se impõe. III – Do dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, 

§ 2º, I a IV, do CPC. Consigno que se o condenado das custas e dos 

honorários advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação 

de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001733-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O.R. DE MELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE MOURA PORTELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001733-65.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: O.R. DE MELO - ME REQUERIDO: WELLINGTON DE MOURA 
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PORTELA Vistos e examinados. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada 

por O. R. DE MELO ME em face de WELLINGTON DE MOURA PORTELA, 

afirmando ser credora do requerido no valor original de R$ 7.600,00 (sete 

mil e seiscentos reais), decorrente dos seguintes cheques: Cheque n° 

000134, Série 001, Banco Sicoob, Cooperativa 4315 da Conta 

000030182-5, emitido em 05 de Fevereiro de 2016, no valor de R$ 

1.900,00 (Um mil e novecentos reais); Cheque n° 000135, Série 001, 

Banco Sicoob, Cooperativa 4315 da Conta 000030182-5, emitido em 05 de 

Fevereiro de 2016, no valor de R$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais); 

Cheque n° 000136, Série 001, Banco Sicoob, Cooperativa 4315 da Conta 

000030182-5, emitido em 05 de Fevereiro de 2016, no valor de R$ 

1.900,00 (Um mil e novecentos reais); Cheque n° 000137, Série 001, 

Banco Sicoob, Cooperativa 4315 da Conta 000030182-5, emitido em 05 de 

Fevereiro de 2016, no valor de R$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais). 

Ao final, requer seja julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, a 

fim de que seja a parte ré condenada no pagamento do montante devido. 

Citado, o requerido não apresentou contestação, id 29177164. A parte 

requerente pleiteou pelo julgamento antecipado do feito. Após, vieram os 

autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA REVELIA 

Tendo em vista que o requerido foi citado pessoalmente e deixou de 

apresentar contestação, DECRETO a sua revelia, nos termos do art. 344, 

CPC/2015. DO MÉRITO Sem delongas, o caso é de procedência da 

pretensão inicial. Isso porque a parte autora instruiu os autos com 

documentos que evidenciam a existência do débito e a inadimplência do 

requerido; enquanto este, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de 

demonstrar a ocorrência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do 

direito em que se funda a ação, na esteira do que preconiza o art. 373, II, 

CPC/2015, sobretudo porque sequer apresentou contestação. Nesse 

sentido: “EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CHEQUE PRESCRITO – DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - 

DESNECESSIDADE– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO 

DO PROMOVIDO – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. É desnecessário detalhar a causa debendi em cobrança de 

cheques prescritos, pois o ônus de afastar a veracidade que emana do 

título é do devedor. Estando comprovado nos autos que o promovente 

recebeu o título e é terceiro de boa–fé, o ônus de provar a inexigibilidade 

do título é do devedor ônus do qual não se desincumbiu sendo devido o 

valor pretendido na inicial. Havendo a comprovação da dívida mediante a 

juntada de cártula emitida pelo promovido, acertada a sentença que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos. Sentença mantida. Recurso 

desprovido.” (N.U 1008896-94.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2019, Publicado no 

DJE 19/08/2019) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE 

- DÉBITO PENDENTE - ÔNUS DA PROVA. Comprovada a disponibilização e 

a utilização crédito, não havendo prova do pagamento integral ou parcial 

da dívida, a ação de cobrança deve ser julgada procedente. Incumbe ao 

réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, relativamente ao débito que lhe é imputado”. (TJ-MG - AC: 

10481100059593001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/04/2015). DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte requerida no pagamento de R$ 7.600,00 (sete 

mil e seiscentos reais), com juros de mora de 1% ao mês, e correção 

monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento, nos termos do art. 397 

do Código Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003411-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARES DOURADO AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003411-52.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JARES DOURADO 

AMORIM Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO em face de JARES 

DOURADO AMORIM, tendo por objeto o bem descrito na inicial. O pedido 

liminar foi deferido. O objeto foi apreendido. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação pugnando pela renegociação da dívida, 

bem como se insurgindo quanto à capitalização de juros. A parte autora 

não concordou com a renegociação do débito, pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da justiça gratuita Defiro à parte requerida os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Do julgamento antecipado Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver 

necessidade de produção de outras provas”. Impõe-se o julgamento 

antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito 

sem a necessidade de produção de outras provas. Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide. III – Do mérito O Decreto-lei n 911/1969 

dispõe que o proprietário ou credor fiduciário, desde que comprovada a 

mora ou o inadimplemento, poderá requerer a busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente em desfavor do devedor ou terceiro. Art. 3º O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. (...) No caso, verifica-se que o feito 

encontra-se devidamente instruído com cópia do contrato celebrado entre 

as partes, bem como constituição em mora do devedor. Por outro lado, a 

parte devedora deixou de efetuar a purgação da mora, limitando-se a 

requerer o parcelamento da dívida e alegar a ilegalidade da capitalização 

de juros. Entretanto, é sabido que a capitalização mensal de juros, desde 

que expressamente prevista, é permitida nos contratos celebrados após a 

edição da MP 1.963-17/2000, de 30/03/2000, reeditada sob o nº 

2.170-36/2001. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA - POSSIBILIDADE - 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE. - A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada, conforme preceitua a Súmula 541 do STJ - Admite-se a 

capitalização mensal dos juros, ainda que diária, nos contratos celebrados 

perante instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do 

disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja pactuação expressa – 

(...) (TJ-MG - AC: 10707140123530002 MG, Relator: Aparecida Grossi, 

Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇAO 

DE JUROS - CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 30/03/2000 - APLICAÇÃO 

DA MP 2.170/36. Em contratos celebrados a partir de 30 de março de 

2000, vale o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, o qual 

afasta a imposição do limite anual à capitalização de juros e a aplicação do 

artigo 591 do Código Civil, desde que pactuada expressamente. (TJ-MG - 

AC: 10672140121571001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 26/01/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 03/02/2017) Pela leitura do contrato entabulado entre as 

partes, observa-se a expressa previsão de capitalização de juros, na 

proporção de 2,410% a.m. e 33,078 a.a., consoante item 6 (Id. 7363887), 

de modo que não há que se falar em cobrança indevida. Dessa forma, não 

havendo qualquer abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual que pudesse afastar a mora e, ausente o 

pagamento referente à purgação do débito, a procedência do pleito é 

medida que se impõe. IV – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC, 

para: a) confirmar a liminar concedida nos autos e, b) consolidar o domínio 

e a posse plena e exclusiva do bem em favor da parte autora. Oficie-se ao 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 

DETRAN/MT para que proceda a retificação no registro da propriedade do 
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veículo, objeto destes autos. Após a venda do bem, deve ser descontado 

o que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, o saldo 

remanescente deverá ser devolvido ao requerido. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que se o 

condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 

(cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000418-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000418-02.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos e examinados. Face o teor 

da petição que noticia que o réu/executado ofereceu pagamento de 

valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o 

processo, vez que o autor/exequente não se opôs ao pagamento pelo réu. 

Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser observada 

a conta bancária indicada pela parte autora. Expeça-se o alvará. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive eventuais 

baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002834-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL APOLINARIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002834-06.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): GENTIL APOLINARIO DE SOUZA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 4.835,23, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos 

adotados e a constatação de irregularidades, consistente no faturamento 

irregular, bem como a não comprovação dos mencionados danos morais. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação. Os autos seguiram 

o trâmite regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente registro que deixo de 

apreciar o PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela requerida, por ser 

incabível no presente rito processual. ilustro: “TJ-MT - Apelação APL 

00004692820098110041 17710/2013 (TJ-MT) Jurisprudência•Data de 

publicação: 13/08/2013 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR 

TRANSPORTADORA – PAGAMENTO DO FRETE DE RESPONSABILIDADE 

DO DESTINATÁRIO - DUPLICATA EMITIDA EM DESFAVOR DA EMPRESA 

REMETENTE - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO – PESSOA JURÍDICA - 

DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – APELO INTERPOSTO POR 

BELUFFI & NUNES LTDA ME – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

REJEITADA - PEDIDO CONTRAPOSTO – RITO ORDINÁRIO – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO - APELO INTERPOSTO POR 

EVEREST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. - INAPLICABILIDADE 

DO ART. 42 , PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pessoa jurídica, embora não 

seja titular de honra subjetiva, a qual é inerente às pessoas físicas, é 

detentora da honra objetiva fazendo jus à indenização por dano moral 

sempre que sua reputação ou imagem forem atingidos no meio comercial 

pelo protesto indevido de duplicata. O protesto indevido de duplicata 

configura dano moral in re ipsa presumido, que dispensa a comprovação 

da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do 

fato, ainda que se trate de pessoa jurídica. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

quando a própria Apelante pugna pelo julgamento antecipado da lide, 

porquanto a matéria posta em apreciação prescindia de dilação probatória. 

Impossibilidade do conhecimento do pedido contraposto formulado em 

ação com rito ordinário, conquanto tal pretensão deveria ter sido deduzida 

por intermédio da reconvenção. A repetição em dobro do indébito 

pressupõe que tenha havido o adimplemento da parcela cobrada 

indevidamente pelo consumidor, conforme previsto pelo artigo 42 , do 

Código de Defesa do Consumidor . (Ap 17710/2013, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 31/07/2013, Publicado no DJE 13/08/2013)”. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Inexistem preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos 

autos a presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, visto que se trata de questão de direito, 

mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, razão por que 

é pertinente o julgamento antecipado da lide. DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do 

procedimento adotado pela concessionária na apuração de irregularidade 

no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o 

qual ocasionou o débito discutido nos autos, bem como eventual 

configuração do dano moral. Em sede de contestação a empresa 

requerida alegou a ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em 

questão e, por conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o 

efetivo consumo, acrescentando que a cobrança de recuperação de 

consumo é um procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. 

O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos 

procedimentos a serem adotados para caracterização e apuração de 

consumo não faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 
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adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, verifica-se que o 

consumidor (ou quem estava na residência o representando) lançou a sua 

assinatura no TOI, o que evidencia a regularidade do procedimento 

desenvolvido para a apuração da prática de suposta fraude, Ademais, há 

nos autos registros fotográficos da irregularidade encontrada no medidor. 

E, além disso, também aportou ao feito o laudo do Inmetro, concluindo que 

o medido periciado foi reprovado, encontrando-se em situação de 

irregularidade; bem como documentos pertinentes aos cálculos de revisão 

de consumo. Deste modo, a cobrança é legítima. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA 

– FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA 

REFORMADA – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial 

procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e o 

acervo fotográfico anexado aos autos, atestando a existência de 

irregularidades no medidor. A cobrança revela-se legítima e devida. 

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.” (N.U 

1013538-13.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2019, 

Publicado no DJE 12/03/2019). “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TOI, LAUDO E FOTOS 

ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – 

COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se 

afasta a sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é 

devida, tendo em vista o LAUDO, TOI e o acervo fotográfico anexado aos 

autos, atestando a existência de irregularidades no medidor. A cobrança 

revela-se legítima e devida. Recurso conhecido e provido para julgar 

improcedente a ação.” (N.U 1000600-53.2017.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019). Para 

arrematar, registra-se ainda que o histórico de contas/consumo da 

unidade consumidora da parte autora indica que, após a data da inspeção 

e substituição do medidor (21/09/2018) verificou-se expressivo aumento 

no registro do consumo (passando da média mensal de 200 para 500) o 

que evidencia que, de fato, o medidor estava fraudado para registrar 

consumo a menor. DO DANO MORAL A responsabilidade civil deriva da 

transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou 

extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do 

dever de indenizar. A depender da natureza da norma jurídica 

pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou 

extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé 

normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil. Com 

efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse 

existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, além de 

ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação de 

consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do discutido 

débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, revogando a liminar antes deferida. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §2º, CPC/2015, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, 

§3º, CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, 

Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005334-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RAMOS (REU)

 

PROCESSO n. 1005334-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO POLO PASSIVO: PAULO RAMOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005344-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSSON XAVIER SILVA (AUTOR)

SUZIANY REGINA RAMOS MATHEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1005344-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALLYSSON 

XAVIER SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLAN 

VIEIRA ROCHA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005348-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BEZERRA FELIZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005348-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SOLANGE 

BEZERRA FELIZATTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORDANIA 

BARCELO DA SILVA POLO PASSIVO: VIACAO MOTTA LIMITADA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 15:40 , no 
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endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005357-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DIONE OLIVEIRA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005357-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PABLO DIONE 

OLIVEIRA DE AVILA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO 

ALVES SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/07/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005362-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAIDA RODRIGUES MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005362-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAIDA 

RODRIGUES MELO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005364-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE ALESSANY DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005364-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOICE 

ALESSANY DA SILVA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CRISTIANO ALVES SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/07/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO DIAS PEDROSO JUNIOR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004508-82.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ERALDO DIAS PEDROSO JUNIOR REU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ERALDO DIAS 

PEDROSO, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, em 

que pede a antecipação de tutela para compeli-los a prestar serviço 

público essencial à saúde e à própria vida do enfermo, o qual não pode 

mais esperar diante da necessidade do procedimento prescrito pelo 

médico, exame de POLISSONOGRAFIA. Requereu que seja disponibilizado 

pelos requeridos imediatamente de modo gratuito o exame de 

POLISSONOGRAFIA, prescrito pelo médico. Sustenta, ainda, que o 

justificado receio de ineficácia do provimento final decorre da gravidade 

da enfermidade do paciente, que necessita do referido exame, em regime 

de urgência. Com a petição inicial foram juntados documentos. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. 

Inicialmente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. Quanto ao pleito de tutela de urgência, verifico que a 

petição inicial fornece elementos mais que suficientes para embasar a 

concessão da liminar. O relevante fundamento da demanda (fumus boni 

iuris), para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre do 

preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) o dever de prestar, independentemente de óbices 

burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz 

de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins 

de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, 

consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Neste sentido o 

seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO. CÂNCER. DIGNIDADE HUMANA. 1. A ordem constitucional 

vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do 

Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar 

aos necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais 

adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor 

sofrimento.Precedentes: RMS 17449/MG, DJ 13.02.2006; RMS 17425/MG, 

DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 07.10.2002. 2. In casu, a impetrante 

demonstrou necessitar de medicamento para tratamento de câncer, nos 

termos do atestado médico acostado às fls. 11, o qual prescreve uso 

interno de Agrilyb. 3. Extraia-se do parecer ministerial de fls. 146, literis: 

ainda que não tenha havido recusa formal ao fornecimento do 

medicamento pela autoridade impetrada, o cunho impositivo da norma 

insculpida no art. 196, da Carta Magna, aliado ao caráter de urgência e à 

efetiva distribuição da droga pela Secretaria de Saúde, determinam a 

obrigatoriedade do fornecimento, pelo Estado do Paraná, da medicação 

requerida. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice 

à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, 

em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada 

não surte o efeito desejado, apresentado o paciente agravamento em seu 

quadro clínico. Precedente: RMS 17903/MG, Relator Ministro Castro Meira, 

DJ 20.09.2004. 5. Recurso ordinário provido (STJ – 1ª T. – RMS 20335/PR 

– rel. Min. Luiz Fux – v.u. – j. 10.04.2007 – DJ 07.05.2007 – p. 276).” Por 

sua vez, o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in 

mora), para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre da 

gravidade da enfermidade da paciente que foi diagnosticada com a 

patologia denominada AUTISMO INFANTIL (CID F84.8), ATROFIA DO 

NERVO ÓPTICO BILATERAL EM SEQUELA DE CORIORETINITE, EM AMBOS 

OS OLHOS (CID H14.0), SÍNCOPE E COLAPSO (CID R55) E APNEIA DO 

SONO (CID G47.3), bem como o agravamento da saúde do paciente, caso 

não receba o exame requerido, com urgência. Assim, frente à situação de 

urgência narrada e, de todo o exposto, para garantia da vida e da saúde 

da paciente a concessão da tutela antecipada em caráter inaudita altera 

parte postulada é medida que se impõe. Por tais considerações, sem 
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prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, determino que o MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, 

providencie o exame prescrito pelo médico, qual seja, exame de 

POLISSONOGRAFIA em favor do paciente ERALDO DIAS PEDROSO, no 

prazo de 5 (cinco) dias, garantindo ao mesmo o tratamento de saúde 

adequado, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma ao 

paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente 

de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera. Consigno que, 

em caso de descumprimento da determinação supra no prazo fixado, 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do 

direito à vida e à saúde, e, para tornar eficaz o direito ao paciente, no 

caso em tela, será realizado o BLOQUEIO DE VALORES na conta corrente 

dos réus, com vistas a possibilitar ao beneficiário os medicamentos que 

necessita, sem prejuízo de futura responsabilização civil, criminal e 

administrativa na hipótese de óbito do paciente por falta de tratamento 

adequado e eficaz. No mais, CITE-SE o réu, para responder à presente 

demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se 

houver contestação tempestiva, somente se intimará o autor para 

apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias se com a peça 

defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da causa, o 

que deverá ser certificado pela Secretaria. Concedo os benefícios do art. 

212, §2.º do Código de Processo Civil. Diante da urgência que o caso 

requer, SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005362-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAIDA RODRIGUES MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005362-76.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAIDA RODRIGUES MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora nº 6/2231710-1. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado, visto ser proveniente de suposta fraude 

no medidor, resultando em uma cobrança no valor R$ 2.257,41 (dois mil 

duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e um centavos), bem como 

no valor de R$ 593,24 (quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro 

centavos). Ocorre que, diante da ausência de pagamento da referida 

fatura, levando em conta a grande diferença do histórico de consumo da 

requerente, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. A verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para a 

possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

é evidente, pois a parte reclamante encontra-se na residência sem energia 

elétrica, demonstrando-se evidente que tal suspensão de energia, já está 

acarretando diversos prejuízos à parte autora e sua família, quanto mais à 

hipótese de aguardar até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela de urgência, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante, qual seja nº 6/2231710-1, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, no que tange as faturas ora discutidas, até o deslinde do 

feito. Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no 

prazo estabelecido, fixo a pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do 

Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, 

conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. DEFIRO 

a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005364-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE ALESSANY DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005364-46.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOICE ALESSANY DA SILVA LOPES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a parte requerida se abstenha a realizar o 

corte em sua energia elétrica, suspenda as cobranças dos débitos objetos 

da lide, inclusive se abstenha de incluir o nome da parte requerente nos 

cadastros pejorativos de créditos, ou proceda a sua exclusão caso já 

incluída. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). No caso 

vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante não reconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, visto ser proveniente de suposta fraude no medidor, 

resultando em uma cobrança no valor de R$ 2.626,20 (dois mil seiscentos 

e vinte e seis reais e vinte centavos), bem como no valor de R$ 2.713,01 

(dois mil setecentos e treze reais e um centavo). Ocorre que diante do 

mesmo débito, a reclamada vem ameaçando o consumidor de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora, bem como, em 

proceder com a inclusão de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

A verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da concessão da 

liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. 

De outra banda, o perigo da demora resta provado diante da inadimplência 
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da aludida fatura em discussão caracterizar a iminência do corte de 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual 

causará evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, que a empresa ré 

suspenda a cobrança do débito objeto da lide, abstendo-se de suspender 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC 6/2602138-6, tão somente com relação as faturas ora 

discutidas, e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até o deslinde do feito. Outrossim, 

DETERMINO que a reclamada abstenha-se de incluir o nome da parte 

reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha 

feito, que providencie a exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo 

estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem 

prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) 

e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo 

oficial de justiça plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011802-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1011802-25.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente pelo Autor (preparo 

recursal - pedido de gratuidade), dessa forma, intimo o recorrido para 

apresentar resposta escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 25 de março de 

2020 JOSE APARECIDO FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005310-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY SANTANA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005310-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDINEY 

SANTANA DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 14/07/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005316-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA ADELA MOREIRA DA NOBREGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1005316-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HERICA ADELA 

MOREIRA DA NOBREGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO 

ALMEIDA DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 14/07/2020 

Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013323-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em Julgado Certifico e dou fé, 

que a sentença proferida nos autos transitou em julgado em 19/02/2020 

sem interposição de recurso pelas partes, dessa forma, intimo o 

Promovido para requerer o que for de direito em 15 dias. RONDONÓPOLIS, 

26 de março de 2020 JOSE APARECIDO FERREIRA SEDE DO 2º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

- TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011856-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SOARES PORTENCIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade de Embargos de 
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Declaração Processo: 1011856-88.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 

2.718,49; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Compromisso]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que os Embargos de 

Declaração foram opostos tempestivamente opostos pelo Promovente, 

dessa forma, considerando os efeitos infringentes, intimo o Promovido 

para manifestação em 15 dias. RONDONÓPOLIS, 26 de março de 2020 

JOSE APARECIDO FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005317-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA JACOBSEN DISCHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005317-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUANA 

JACOBSEN DISCHER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 15/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1000677-26.2020.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 27.561,59 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: WESLEY SANTOS SILVA Endereço: RUA F, 51, VILA 

POROXO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-155 POLO PASSIVO: Nome: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Endereço: RUA 

CANADÁ, 387, JARDIM AMÉRICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01436-000 

Senhor(a): WESLEY SANTOS SILVA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 15/07/2020 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 26 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005331-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLAINE DE MELO KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005331-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CAROLAINE DE 

MELO KLEIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

15/07/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005338-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DIONE OLIVEIRA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005338-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PABLO DIONE 

OLIVEIRA DE AVILA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO 

ALVES SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 15/07/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005349-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA PUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005349-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSANGELA 

PEREIRA PUCAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

15/07/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005372-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MOLINO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005372-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANE 

MOLINO DE AGUIAR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 15/07/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005198-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE CAVALCANTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO liminar deferida URGENTE - 

meio eletrônico EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1005198-14.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 11.622,40 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VALDINETE CAVALCANTE 

NETO Endereço: RUA PROJETADA I, 840, JARDIM PRIMAVERA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78725-120 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BMG S.A Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1894, 

Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 13/07/2020 Hora: 13:30 , a ser 

realizada na sede deste juízo, no endereço acima indicado. MEDIDA 

LIMINAR: "Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Sendo 

assim, conforme o disposto no art. 461, § 5° do Código de Processo Civil 

DETERMINO que o requerido BANCO BMG proceda, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a SUSPENSÃO DOS DESCONTOS realizados no benefício 

previdenciário recebido pela parte autora, bem como SE ABSTENHA de 

proceder com qualquer restrição que impeça a requerente de realizar 

empréstimos com outras instituições bancárias, tão somente quanto ao 

contrato objeto desta ação, até o julgamento final da presente demanda, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. Importante registrar que 

as determinações acima se referem tão somente ao empréstimo 

consignado efetuado em 03.02.2017, consoante contrato nº 12228136, no 

valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), com descontos mensais de R$ 

46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) direto na 

aposentadoria da autora. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

RONDONÓPOLIS, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005310-80.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDINEY SANTANA DE MELO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua Unidade Consumidora nº. 6/916551-5. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a empresa 

reclamada suspendeu o fornecimento de energia da residência da parte 

autora indevidamente, tendo em vista que a parte reclamante alega não 

possuir inadimplência ou mora capaz de ensejar a suspensão da energia 

elétrica, uma vez que o débito o qual original a suspensão dos serviços de 

energia elétrica encontra-se devidamente pago, conforme comprovante de 

pagamento juntado nos autos. Igualmente, a verossimilhança das 

alegações está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelo comprovante de pagamento do débito referente à fatura 

que a empresa reclamada aduz estar em aberto. Cabe ressaltar que o 

perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder 

a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada Energisa Mato Grosso RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora 6/916551-5, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial se refere tão somente à 

UC 6/916551-5 e à fatura no valor de R$ 689,33, referente ao mês de 

Janeiro/2020 com vencimento em 23/01/2020. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, ainda que em plantão 

judiciário, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005299-51.2020.8.11.0003. 

AUTOR: EDILSON GOMES DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de Ação de 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência onde a 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a empresa requerida abstenha-se de realizar ligações 

ou enviar mensagens em seu telefone celular, uma vez que não se trata 

do proprietário ou residente no imóvel que tem a Unidade Consumidora 

registrada no nº. 6/174700 que supostamente se encontra com débitos em 

aberto. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do artigo 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a parte autora alega, em síntese, que a empresa requerida 

vem realizando ligações e enviando mensagens em seu telefone celular, 

realizando cobranças referentes à unidade consumidora n. 6/174700 que 

supostamente se encontra com débitos em aberto. No entanto, aduz que 

não é proprietário ou reside no imóvel que tem a referida unidade 

consumidora registrada. A verossimilhança das alegações está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelos prints de 

telas do celular da parte requerente que comprovam as mensagens 

recebidas. Quanto ao perigo da demora, mostra-se evidente, pois a parte 

autora se trata de pessoa idosa e alega que vem sofrendo 

constrangimento em decorrência da injusta cobrança, sendo indene de 

dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda maiores, se a tutela postulada 

for deferida apenas no final da demanda. Ademais disso, conceder a 

tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no artigo 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a 

empresa reclamada Energisa Mato Grosso cesse as ligações e envios de 

mensagens SMS no telefone celular da parte autora, qual seja número (66) 

99954-4022, para realizar cobranças referentes à unidade consumidora 

nº. 6/174700, tendo em vista que este não é proprietário e não reside na 

residência que tem a referida unidade consumidora registrada, sob pena 

de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente 

decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, 

oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio 

de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o artigo 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005316-87.2020.8.11.0003. 

AUTOR: HERICA ADELA MOREIRA DA NOBREGA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora (UC nº 6/2639539-2), bem 

como proceda à exclusão do seu NOME/CPF dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito (SPC/SERASA), bem como do protesto de títulos. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente à fatura descrita na inicial, pois se refere à recuperação de 

consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a reclamada vem ameaçando 

a parte reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora, bem como procedeu à inclusão do 

nome da autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito e Registro de Protesto. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostadas aos autos, inclusive, pela fatura contestada, carta 

ao cliente, certidão de protesto e extrato do SPC. Cabe ressaltar que o 

perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Nesta senda, em relação ao pedido de abstenção de inclusão do 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e registro de 

protesto, denoto que também merece ser deferido, uma vez que os efeitos 

do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber 

novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos 

no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa 

danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Por fim, importante registrar que conceder a tutela provisória 

nos casos narrados acima, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a empresa reclamada proceda a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como se ABSTENHA DE SUSPENDER 

o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora (UC 

6/2639539-2), enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/2639539-2 e a fatura objeto da lide, registrada no valor de R$ 1.561,66 

(um mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos) e 

com vencimento em 30/06/2018, atinente a recuperação de consumo. 

Outrossim, a fim de evitar prejuízo à requerente e, em relevância a 

situação vivida pelo País atualmente por conta do no novo Corona Vírus 

(Covid-19), determino a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO ao SPC/SERASA e ao 4º 

Tabelionato de Protesto de Títulos para que procedam, no prazo de 05 

(cinco) dias, a RETIRADA do nome da autora Hérica Adela Moreira da 

Nóbrega dos seus bancos de dados, em relação a dívida descrita alhures, 

sob pena de incorrerem em crime de desobediência. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003757-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. P. A. (REQUERENTE)

VILMA FRANCISCA PIMENTEL (REQUERENTE)

B. G. P. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003757-37.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis de propriedade do 

devedor através do sistema RENAJUD, eis que o CPF informado é inválido, 

conforme consta do comprovante anexo, motivo pelo qual determino a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que de direito. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002389-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. N. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002389-22.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando o 

requerido, através do(a) patrono(a), para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, carreie aos autos os seus holerites, do período de janeiro de 2018 

até a sua rescisão contratual Rondonópolis/MT, 26 de março de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002389-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. N. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002389-22.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

ré, através do(a) patrono(a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

ao feito cópia da sentença que reduziu o seu encargo alimentar, eis que 
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necessário para comprovar o alegado no ID: 21437435. Rondonópolis/MT, 

26 de março de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES 

Gestor(a) de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013474-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON ANDRADE OLIVEIRA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013474-68.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 30572448, pelo que determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, carreie aos autos a sentença que 

comprove a dissolução de seu primeiro casamento. 2. Cumprida a 

determinação supra, abra-se vista ao representante do Ministério Público 

para que se manifeste, no prazo legal. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000095-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. O. (REQUERENTE)

G. O. (REQUERENTE)

I. O. (REQUERENTE)

L. O. V. (REQUERENTE)

A. D. O. (REQUERENTE)

N. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000095-26.2020.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 320, do CPC, 

carreando aos autos a certidão de óbito do Sr. Manoel Oliveira ou 

sentença judicial declarando a sua morte presumida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). Rondonópolis/MT, 26 de 

março de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) 

de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004743-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. C. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004743-88.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

em relação ao ofício de ID: 30340728. Rondonópolis/MT, 26 de março de 

2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008438-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS PROCESSO n. 1008438-79.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

918,85 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: A.G.S.M., A.S.M., E A.D.S.M., representados por J.D.S.V. 

POLO PASSIVO: L.M. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor 

exequendo, qual seja R$ 918,85 (novecentos e dezoito reais e oitenta e 

cinco centavos), nos termos do art. 528, CPC, conforme despacho, 

petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, ou se a justificativa apresentada 

não for aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma 

do § 1º do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua 

prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, 

§3º, do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA, digitei. RONDONÓPOLIS, 

26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002035-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. S. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

 

18. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, 

inciso I, do Estatuto Processual Civil, fixando a título de alimentos o 

montante de 23,92% do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), devidos pelo requerido à 

demandante, a ser depositado em conta bancária de titularidade da parte 

autora, até o dia 10 (dez) de cada mês. 19. Sem condenação em custas e 

nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 20. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004721-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. G. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001733-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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W. R. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT26193/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001733-31.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerida, através do(a) patrono(a), para manifestar sobre o estudo de 

28111595, em 15 dias. Rondonópolis/MT, 26 de março de 2020. JOÃO 

BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007158-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. S. (REQUERENTE)

D. G. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. M. (REQUERIDO)

G. H. D. S. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS PROCESSO n. 1007158-39.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: D.G.D.M. E 

C.G.D.S. POLO PASSIVO: G.H.D.S.M. E M.S.M. FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DE G.H.D.S.M., acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto 

e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. RESUMO DA INICIAL: O requerente é avô materno 

de E.M.M., e juntamente com sua companheira desejam sua a guarda. Isto 

porque os requeridos encontram-se reclusos a mais de 03 (três) meses, 

estando a menor sob os cuidados dos avós que prestam todo tipo de 

auxílio e cuidado desde então, pelo que requereram sua guarda definitiva. 

DECISÃO: "Vistos etc. 1. Defiro o pleito de ID: 30609864, devendo o 

primeiro requerido ser citado na forma editalícia, nos moldes do art. 256, 

inciso II, do Código de Ritos. 2. Após, se decorrido o prazo do edital, sem 

manifestação do primeiro requerido, bem como considerando que a 

segunda requerida se encontra reclusa e não se manifestou, em atenção 

ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio a eles, desde 

já, como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra 

Dib, para o patrocínio de seus interesses, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito, no prazo legal. 3. Em seguida, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público para que, no prazo legal, se manifeste. 

4. Empós, conclusos. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz 

de Direito.". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA, digitei. RONDONÓPOLIS, 

26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004441-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. L. (REU)

Letícia Lopes de Jesus (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004441-20.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, 

CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 28.05.2020, às 

15h30min, para realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. 

Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem 

como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida 

dos termos da inicial e para comparecer ao ato, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir 

da realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, 

inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se 

não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme 

dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Havendo prova 

pré-constituída da paternidade (certidão de nascimento da parte autora 

que instruem a inicial), defiro os alimentos provisórios ofertados, nos 

termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os em 

33,49% do salário mínimo vigente, equivalente hoje a R$ 350,00 (trezentos 

e cinquenta reais), devidos a partir da citação, até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a serem pagos diretamente à parte requerida, mediante recibo ou em 

conta bancária a ser indicada por esta. 7. Após a realização da audiência 

supra, com ou sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao 

estudo psicossocial das condições das partes e da criança. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002220-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELINA ALMEIDA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002220-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL aforada por LUCY SOARES DE SOUZA 

(qualificada nos autos). 2. A parte autora requereu a desistência da ação 

e a sua extinção sem resolução de mérito (ID: 27598269). 3. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor desistir da ação. 

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, então, 

possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos 
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consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso 

VIII, do Codex Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004143-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (REU)

P. V. T. (REU)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

NO CEJUSC PARA A DATA: 07/08/2020 ÀS 14hs.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004279-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. U. S. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIO JOSE DE LIMA OAB - SP398488 (ADVOGADO(A))

AILTON BENEDITO DA SILVA OAB - SP379798 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. O. (REU)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

NO CEJUSC PARA A DATA: 07/08/2020 ÀS 13hs. BEM COMO, INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para no prazo de 15 (quinze) dias instruir o processo 

com cópia da certidão de nascimento do demandado, assim como o termo 

do acordo entabulado sobre o qual recaiu a sentença homologatória que 

presente revisional, sob pena de extinção da ação por ausência dos 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo (CPC, 485, IV).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001059-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Z. O. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. O. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1001059-19.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor do laudo 

retro, intime-se a parte autora para se manifestar, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como colha-se parecer ministerial. 2. Considerando 

o teor da Portaria Conjunta 249/2020 - TJMT, redesigno audiência de 

entrevista do interditando para o dia 13 de agosto de 2020 às 13h30min, a 

ser realizada neste Juízo. 3. Abra-se vista ao curador especial nomeado 

no decisum inaugural pelo prazo de 15 dias para manifestar-se, bem como 

apresentar requerimentos que entender necessários e esclarecer 

interesse na produção de eventuais provas, intimando-o, inclusive, da 

solenidade aprazada. Intimem-se, todos. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de março de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003029-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. D. L. C. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO das partes, através dos patronos habilitados, para que tomem 

ciência e, querendo, manifestem-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004785-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELLE FERREIRA DOS SANTOS OAB - 060.998.681-35 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. S. (REU)

 

Processo nº.: 1004785-98.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima face, 

promova-se o cadastramento no sistema no polo ativo do interessado e 

sua representante legal. 2.Processe-se em segredo de Justiça, conforme 

artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 

4. Considerando-se que o presente feito versa sobre direito indisponível, 

bem como que o réu mora em Estado diverso e, ainda, visando conferir 

celeridade à prestação jurisdicional, deixo de designar audiência de 

conciliação (art. 334, § 4º, I, CPC), Nesta senda, cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 

341, CPC). Após, intime-se a parte autora. 5. Oportunamente, colha-se 

parecer ministerial. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

17 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003270-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. F. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. M. P. (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte exequente, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003268-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. F. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. M. P. (EXECUTADO)

 

Objetivando a concentração dos atos processuais, diante do resultado 

negativo do mandado de citação do executado expedido nos autos PJE 

1003270-96.2018.8.11.0003, contendo o mesmo endereço da empresa 

mencionada, RODOVIA BR 163, KM 95, SALA 01, procedo à intimação da 

parte exequente para que, querendo, forneça dados adicionais que 

possibilitem a localização do executado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001608-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES NEVES (REQUERENTE)

GLEIDSON ALVES NEVES (REQUERENTE)

GLEUSSON ALVES NEVES (REQUERENTE)

NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES (REQUERENTE)

HERASMO MENEZES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NAIDIA ALVES NEVES (REQUERIDO)

RODOLFFO MENEZES NEVES (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

ANDERSON LUIZ RASIA OAB - MT17595/O (ADVOGADO(A))

 

Cumprida a finalidade da notificação, procedo à intimação dos 

NOTIFICANTES através do patrono habilitado nos autos, para que tomem 

ciência da resposta dos notificados, estando os autos e documentos 

integralmente disponíveis para download no sistema PJE. Decorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do ID. 29278095, será promovida a 

conclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004408-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. G. N. (REQUERIDO)

 

Diante do ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido por esta Secretaria. procedo 

à INTIMAÇÃO das partes, através dos patronos habilitados, para que 

tomem ciência e, querendo, manifestem-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004308-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do lapso decorrido entre a expedição do mandado de prisão e a 

presente data, IMPULSIONO o feito para manifestação da parte exequente 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005600-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO MARK DE FREITAS OAB - MT0015143A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Vista ao Curador Nomeado.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004846-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RODRIGUES COELHO (INVENTARIANTE)

MARIA INES COELHO (REQUERENTE)

ROGERIO CARLOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS COELHO (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004846-56.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Não obstante as ponderações 

tecidas no ID 30549723, ressai que o plano de partilha incluso na inicial 

contemplou a totalidade dos bens inventariados, não estando adstrito a 

meação do de cujus. Destarte, entendo que subsistem as razões antes 

ventiladas, pelo que defiro o recolhimento de custas ao final, sem prejuízo 

de posterior análise do pleito de parcelamento, em sendo o caso ou 

manejo de ação de alvará judicial para alienação de um dos bens da 

massa para a quitação do r. ônus. Anote-se. 2. Nomeio inventariante o 

requerente ROMILDO RODRIGUES COELHO, facultando-o a firmar 

compromisso em 05 (cinco) dias para os fins legais, dispensando-se a 

lavratura do respectivo termo. 3. Ademais, reportando-me a manifestação 

de vontade constante da exordial, ressalto a inviabilidade de 

renúncia/cessão a meação da cônjuge supérstite, porquanto, a meação se 

consubstancia em patrimônio da própria consorte, em decorrência do 

regime de bens adotado no enlace, isto é, esta não integra a sucessão do 

de cujus, mas sim patrimônio próprio da sobrevivente, fruto do casamento. 

Assim, a renúncia à meação se caracteriza como ato inter vivos, com 

natureza de doação, apto a ser realizado a qualquer momento, 

impondo-se, todavia, a obediência às normas que regulam o aludido 

negócio jurídico, qual seja, à regra capitulada nos arts. 108 e 541, do 

Código Civil, mediante a confecção de escritura pública, o que inviabiliza a 

lavratura de termo judicial, sob pena de nulidade do ato. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÕES - INVENTÁRIO - CESSÃO 

GRATUITA DA MEAÇÃO PERTENCENTE À VIÚVA EM FAVOR DOS 

HERDEIROS - DOAÇÃO DA MEAÇÃO - TERMO NOS AUTOS - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. O cônjuge sobrevivente casamento sob o regime da 

comunhão universal de bens não é herdeiro em relação ao patrimônio 

objeto do inventário, possuindo apenas o direito de meação sobre o 

montante. 2. Na meação do bem é de propriedade da viúva não sendo 

passível de renúncia na herança. 3. Como a viúva que foi casada sob o 

regime da comunhão universal de bens não ostenta a condição de 

herdeira inexiste quinhão ou cota-parte de herança para renunciar; 4. O 

cônjuge sobrevivente meeiro que pretender ceder gratuitamente a sua 

parte aos herdeiros não pode fazê-los nos autos de inventário, porque 

seus bens são estranhos à sucessão, devendo eventual transferência 

ser efetivada por escritura pública. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.023867-5/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 11/07/0019, publicação da súmula em 12/07/2019). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO 

GRATUITA DA MEAÇÃO PERTENCENTE À VIÚVA EM FAVOR DOS 

HERDEIROS. DOAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. FORMALIZAÇÃO 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA 

OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. O cônjuge sobrevivente 

que era casado com o autor da herança sob o regime da comunhão 

universal de bens não possui direitos hereditários em relação ao 

patrimônio objeto do inventário, mas, sim, direito de meação sobre esse 

patrimônio, decorrente do regime de bens que regia o casamento. Desse 

modo, pretendendo o cônjuge sobrevivente ceder, gratuitamente, a sua 

meação aos herdeiros, não há falar em cessão de direitos hereditários, 

mas, sim, em doação da parte dos bens imóveis que compõem a meação. 

Conforme o art. 108 do Código Civil, a escritura pública é essencial à 

validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, 

modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior 

a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, razão pela qual é 

imprescindível a formalização da doação por instrumento público. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 

70075182956, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 08/02/2018). 4. Nesse sentido, 

intime-se o inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, acostar ao 

feito, os seguintes documentos: a) cópia de sua certidão de 

nascimento/casamento, conforme o caso; b) certidão de municipal de 

Juscimeira/MT em nome do de cujus; c) a competente retificação do plano 

de partilha, na forma da fundamentação supra (art. 1.829, I, do CPC). 5. 

Adotadas as providências, tornem-me conclusos para sentença. 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 25 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012149-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. K. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DORNELLES SALES OAB - MT25782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ROBERTO VIEIRA SOARES OAB - RO4452-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1012149-58.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação 
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de revisão alimentos ajuizada por L. J. M. V.. representada pela genitora S. 

K. M. da S, em desfavor R. V. F. todos bem qualificados nos autos. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a inicial, indeferiu-se o 

provimento liminar vindicado, designando-se audiência de conciliação (ID 

24813889). A referida audiência de conciliação restou prejudicada (ID 

260078585). O requerido apresentou contestação (ID 26441692). Juntou 

documentos. réplica (ID 28422275). Sobreveio réplica. Após um ato e 

outro, aportou aos autos ajuste entabulado entre as partes (ID 30238465). 

Pactuaram os genitores que a verba alimentar será devida no valor 

equivalente a 70 % do salário mínimo vigente no país a ser pago pelo 

genitor em favor de sua filha até o dia 10 de cada mês mediante desconto 

em folha de pagamento e repasse em conta bancária informada nos autos. 

Na ocasião, ajustou-se também que a guarda da menor será exercida pela 

genitora, regulamentando-se o exercício da convivência paterno-filial, 

conforme peculiaridades constantes da minuta que tratou também do 

custeio de verba honorária. pelo requerido O Parquet opinou pela 

homologação do aludido acordo (ID 30688062). É o relatório. Decido. O 

acordo está encartado ao presente caderno processual eletrônico, 

constando-se o teor de suas avenças. Pois bem, levando-se em 

consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

i n te resse s  d a  m e n o r ,  t e n d o  r e s p e i t a d o  o  b i n ô m i o 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Posto isso, em sintonia 

ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC, o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o 

presente feito. Sem custas eis que o feito tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita. Honorários na forma pactuada. Oficie-se ao 

empregador do genitor para o implemento do desconto da verba alimentar 

em folha de pagamento (7º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – 

BATALHÃO CAPITÃO SILVIO, com endereço na avenida Capitão Silvio, nº 

3344 – Grandes Áreas, na cidade de Ariquemes-RO, CEP: 76.876-702), 

conforme pleito versado na r. minuta. No mais, expeça-se termo de 

guarda, a ser subscrito pela genitora na secretaria judicial, quando do 

retorno das atividades forenses de forma presencial haja vista a atual 

vivência de sistema de teletrabalho consoante disposto na Portaria 

Conjunta nº. 249/20-TJMT. Nestes termos e considerando-se o disposto 

no artigo 1.000 do CPC, não há interesse recursal e a sentença tem 

eficácia imediata. Oportunamente, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 26 de março 

de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006654-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. S. D. (REQUERIDO)

 

Processo: 1006654-33.2019.8.11.0003. Vistos. Cuida-se de ‘Ação de 

Guarda c/c Pedido Liminar de Busca e Apreensão’ requerida por A. R. dos 

S., em desfavor de H. L. S. D., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Pretende o requerente obter provimento liminar para que lhe seja 

concedida a guarda provisória da prole comum, A. C. R. S. (d.n. 

26/08/2006), bem como a competente busca e apreensão da criança, 

atualmente sob a guarda fática da mãe. No mérito, pugnou pela concessão 

da guarda em definitivo. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

De início, o feito foi remetido ao Parquet, opinando pelo indeferimento da 

liminar e a e realização de estudo psicossocial. Os estudos foram 

realizados com a parte autora, a avó paterna da criança e a escola em 

que a mesma frequentou nos idos de 2015, sendo o laudo datado de 

07/10/2016, concluindo-se que a avó detém condições favoráveis aos 

cuidados da neta. Adiante, o Ministério Público pleiteou pela realização de 

estudo junto a requerida. Após um ato e outro, o feito foi declinado a esta 

especializada, ante ao domicílio base da criança na cidade de 

Rondonópolis/MT. Por força do decisum de ID n. 21010183, o provimento 

liminar restou indeferido, oportunidade em que designou-se audiência de 

conciliação, com a citação da requerida. A realização da audiência de 

conciliação restou prejudicada (ID 22852210). A citação da Ré não foi 

realizada (ID 23691149). A intimação do Autor restou prejudicada (ID 

30613631). A Defensoria Pública pugnou pela extinção do processo (ID 

30667071). Relatei o essencial. DECIDO. Consoante derradeiro pleito 

apresentado pela Defensoria Pública (ID 30667071), o processo comporta 

imediata extinção. Pois bem, denota-se dos autos, que o Autor não vem 

cumprindo com o seu dever de colaboração, para que haja uma célere 

prestação jurisdicional. É sabido que com a vigência da lei 13.105/2015, 

que disciplinou a ritualística processual, houve por parte do legislador a 

adoção de da chamada Teoria do Direito Processual Constitucional, na 

qual o novo caderno processual reveste-se não só de valores como de 

princípios. Nesse sentido, os art. 5º e 6º do CPC, buscam garantir que 

todos os envolvidos no processo atuarem de forma clara, leal e honesta, 

buscando a melhor solução da lide. A contrário senso, pode-se fazer uma 

leitura inversa dos r. dispositivos, de que para que haja a adequada 

prestação jurisdicional do Estado, é necessário que as partes provoquem 

a jurisdição de forma despretensiosa, sendo, portanto, imprescindível uma 

postura ativa das partes. Na mesma direção leciona Fredie Didier Jr: “o 

processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos 

ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela 

jurisdicional” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento. Salvador: Ed.Jus podivm, 2015, v.1, p. 418) Desse modo, 

ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e 

extingui-lo nos casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. 

Destarte, é defeso manter processos em arquivos cartorários, numa 

eterna suspensão, à espera, destarte, de uma providência que não vem 

ou nunca virá. Entrementes, o desinteresse da parte autora em continuar 

com a ação impõe reconhecer que não ostenta interesse no 

prosseguimento do feito. O processo não pode ficar indefinidamente 

paralisado e inerte, mormente considerando-se as circunstâncias acima 

referidas, restando efetivamente demonstrado o abandono da causa e a 

visível falta de interesse processual no deslinde do feito, inviabilizando o 

Juízo promover a movimentação da marcha processual. Assim, à luz do 

art. 485, inciso III, IV e VI, do Código de Processo Civil, é possível 

determinar-se a extinção da presente execução por abandono da causa, 

quando verificado o desinteresse da parte exequente em promover o 

necessário ao regular andamento do feito. Tal preceito comporta 

aplicabilidade ao procedimento em apreço, notadamente diante do patente 

desinteresse da parte em comparecer aos autos, bem como a atual 

sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a eternização 

dos procedimentos judiciais. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III, IV e VI do CPC. 

Sem custas e honorários, face a gratuidade da justiça precedentemente 

deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1011979-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. (EXEQUENTE)

H. B. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1011979-86.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença proposto por H. B. P e J. M. B. P. representados por sua genitora 

Sra. SANDRA BARBIERI em desfavor de RILDO DA SILVA PASSOS, todos 

bem qualificados nos autos. Intimado para pagar a verba alimentar 

vindicada ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (ID 25306767), o 

executado apresentou justificativa (ID 25509476), aduzindo em síntese a 

impossibilidade de adimplir os alimentos ora perseguidos, porquanto 

encontra-se desempregado auferindo mensalmente a quantia de 

R$1.200,00 (mil e duzentos reais). No mais, alega ter efetivado o 

pagamento dos alimentos antecipadamente aos 26/04/2016, pugnando 

pelo reconhecimento do pagamento, condenando a parte exequente em 

cobrança indevida e litigância de má-fé. A parte exequente refutou os 

fundamentos lanças na peça defensiva, pugnando pela prisão cível do 

executado (ID 26907120). O Parquet apresentou parecer (ID 30083948). É 

a síntese. Decido. 1. Prima facie, ao compulsar os autos, não vislumbro 

justificativa idônea, apta a afastar o pedido de decretação da sua prisão 
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civil, mormente porque o simples argumento de possuir dificuldades 

financeiras não têm o condão de afastar a necessidade alimentar da parte 

exequente, a qual possui a responsabilidade de proporcionar (Lei 

8.069/90, art. 4º). Ademais, a questão de eventual alteração na situação 

financeira do alimentante, seja com aumento de despesas ou diminuição 

da renda, devem ser discutidas em ação própria, com garantia de 

contraditório e ampla defesa em processo de conhecimento, inclusive com 

dilação e instrução probatória, não se prestando o presente feito à 

averiguação do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Do 

mesmo modo, malgrado a parte executada tenha colacionado aos autos 

cópia de comprovante de transferência bancária efetuada em favor de um 

do exequente H. B. P, o r. documento data anteriormente a fixação dos 

alimentos ora perseguidos, bem como não houve o reconhecimento do 

mesmo pelos demandantes. Desse modo, não há que se falar em 

cobrança de divida já paga. De mais a mais, tenho por descabida a 

aplicação de multa por litigância de má-fé vindicada pelo executo, neste 

momento, eis que para tanto, se faz necessário à demonstração de que 

tenha havido manifesta ardil por parte do exequente, situação não 

comprovada nos autos. Diante disso, REJEITO a justificativa apresentada 

no ID 25509476, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos. 2. 

Outrossim, a par da impugnação ao pleito de justiça gratuita o demandado, 

intime-o via causídico para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

condição de hipossuficiência, trazendo aos autos cópia da última 

declaração do imposto de renda, bem como comprovante dos três últimos 

rendimentos. 3. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, apresente aos autos cálculo atualizado 

débito alimentar decotando-se eventuais parcelas pagas no curso do 

processo, sob pena de extinção. Em seguida, intime-se o executado, via 

causídico para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

alimentar vindicado nos autos, sob pena de prisão. Após, colha-se 

parecer ministerial. Às providências. Rondonópolis/MT, 25 de março de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011584-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR OAB - MT9556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1011584-94.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE 

ALIMENTOS ajuizada por SALVINA SOUZA DA SILVA em face de 

BENJAMIM DE ALMEIDA, qualificados nos autos. Sem delongas, 

reportando-me ao manuscrito ancorado ao ID 29398042, verifico a 

existência de medida protetiva de urgências concedidas na data de 

28/01/2020, em trâmite perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher desta Comarca sob o nº. 1001070-48.2020.8.11.0003, 

onde figuram como partes os mesmos litigantes do caso em apreço. 

Destarte, diante da contemporaneidade da situação de violência 

doméstica, a teor da dicção do art. 14-A da Lei 11.340/06, não sendo o 

caso a exceção prevista no parágrafo primeiro do aludido artigo, 

sobretudo, considerando a competência híbrida para processamento dos 

feitos cíveis e criminais, nota-se que a competência para processar o 

presente feito é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, conforme ressai do art. 14, da Lei Maria da Penha. Nessa 

perspectiva, a Lei n.º 11.340/2006 visa proteger integral e 

ininterruptamente a mulher que sofre algum tipo de violência no âmbito 

doméstico, de modo a se prevenir nova violência, concedendo uma maior 

proteção à mulher vítima de agressão. Dessa forma, fica claro que o 

objetivo da legislação especial é garantir a eficácia das medidas de 

proteção aplicadas, evitando a prática de novos atos de violência contra a 

vítima, certamente ainda em estado de vulnerabilidade enquanto houver a 

pendência da medida protetiva em vigor, envolvendo o agressor e sua 

pessoa, como é o caso dos autos. A propósito, (...) a amplitude da 

competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem 

por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da 

situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe 

bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e 

criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um 

só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e 

doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção. (REsp 

1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015) grifei Com efeito, é consabido a 

necessidade de analisar em concreto a situação posta ao crivo do juiz, 

sob pena de extrapolar a competência material dos juízos especializados 

da violência doméstica, entretanto, verifica-se do caso narrado nos autos 

que o contexto da relação marital foi permeada por inúmeras situações de 

violência doméstica, com alguns procedimentos anteriores que objetivam a 

proteção da ofendida, ora autora nesta ação de alimentos movida contra o 

ofensor, seu ex-marido. Por esse ângulo, é pacífica também a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso acerca da 

competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica para o 

processamento e julgamento das causas cíveis e criminais decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Senão vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA 

EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NA VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI 

MARIA DA PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA 

EM RAZÃO DA MATÉRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - REMESSA DOS 

AUTOS PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. É 

incompetente o Juízo da Vara de Família nas causas que envolvem a 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista 

que consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, as Varas Especializadas 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher acumularão 

competência cível e criminal para conhecer, processar e julgar demandas 

dessa natureza.” (TJ/MT – Agravo de Instrumento n.° 42373/2011, Rel. 

Desa. Clarice Claudino da Silva). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

- AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

PARTILHA DE BENS – CONEXÃO COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA 

AJUIZADA ANTERIORMENTE – NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – 

COMPETÊNCIA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

E FAMILIAR CONTRA A MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É 

competente para processar e julgar a ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher, porque conexa 

com medida protetiva de urgência, estipulada em razão de violência 

doméstica. O art. 14 da Lei nº 11.340/2006 determina o acúmulo da 

competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar 

lides desta natureza, ante o caráter híbrido dessas varas especializadas. 

A “Lei Maria da Penha” visa proteger integral e ininterruptamente a mulher 

que sofrer algum tipo de agressão e violência no âmbito doméstico, de 

modo a se prevenir nova violência, concedendo uma maior proteção à 

mulher vítima de agressão.” (TJ/MT, CC 48373/2013, Relator Des. 

Sebastião Barbosa Farias, J. 03/10/2013). De mais a mais, importante 

ressaltar que a absolvição do réu na parte penal ou a extinção das 

medidas de proteção afigura-se irrelevante para o efeito de se modificar a 

competência do juízo da violência doméstica para a solução do conflito 

cível, que teve sua jurisdição ali fixada pelas medidas protetivas que, 

ademais, podem ser suscitadas a qualquer instante, até porque, revela-se 

que o caso em tela é contumaz. Posto isso, com o objetivo facilitar a 

solução do litigio evitando-se, por sua vez, decisões conflitantes ou 

prejudiciais ao escorreito andamento da MPU, a teor do art. 14 da lei 

11.340/2006 DECLINO da competência para processamento e julgamento 

desta demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher desta Comarca, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

20 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000666-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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K. V. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

SUELY RODRIGUES DE SOUZA OAB - 878.838.309-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. P. (REU)

 

Processo nº.: 1000666-31.2019.8.11.0003 Vistos etc., A par do quanto 

noticiado no pedido retro e, estando o requerido em local incerto e não 

sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. Por se 

tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, a publicação será feita 

apenas no órgão oficial (artigo 257, II, do CPC). Transcorrido ‘in albis’ o 

prazo da resposta, nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador 

especial do demandado, conforme o art. 72, II, do CPC, devendo ser-lhe 

aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa. Após, 

intime-se a parte requerente para manifestar-se em 10 (dez) dias. 

Adotadas as providências, colha-se parecer ministerial e renove-se a 

conclusão. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Rondonópolis-MT, 

24 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003711-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. V. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. P. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: YARA ALEXANDRA PEREIRA VASCONCELOS (d. n. 

28/08/2009), menor, representado por sua genitora, ELIANE DOS SANTOS 

VASCONCELOS, brasileira, RG 23493054 SSP/MT e CPF/MF 

044.795.121-10. PARTE REQUERIDA ALEXANDRO LOURENÇO PEREIRA. 

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1003711-14.2017.8.11.0003 PJE - 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ALEXANDRO 

LOURENÇO PEREIRA, atualmente em local ignorado e incerto, para, no 

prazo 05 (cinco) dias, querendo se manifeste nos autos acerca da 

penhora realizada nos autos. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o 

executado em local incerto e não sabido, defiro a intimação do mesmo pela 

via editalícia. Destarte, INTIME-SE o executado acerca do bloqueio levado a 

efeito derradeiramente. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. Intime-se. Eu, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 26 de março de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007617-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. C. N. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: THAUANY PORTO NUNES (d. n. 04/03/2014), menor, 

representada por sua genitora, SUELEN PORTO DE SOUZA, brasileira, RG 

19657897 SSP/MT e CPF/MF 030.354.391-4. PARTE REQUERIDA IVO 

NUNES DA COSTA NETO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1007617-12.2017.8.11.0003 PJE - FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA IVO NUNES DA COSTA NETO, atualmente em local ignorado e 

incerto, para, no prazo 05 (cinco) dias, querendo se manifeste nos autos 

acerca da penhora realizada nos autos. Despacho/Decisão: Vistos etc., 

Estando o executado em local incerto e não sabido, a teor da constrição 

efetivada derradeiramente (ID 19111952), defiro a intimação do mesmo 

pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da 

data da publicação única. Intime-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 26 de março de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008871-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. K. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1008871-49.2019.8.11.0003 Vistos etc., Considerando o teor do art. 15, I, 

da Portaria Conjunta nº. 247 de 16 de março de 2020, auspiciando 

intensificar as medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, em 

caráter temporário, hei por bem redesignar audiência anteriormente 

aprazada para o dia 13 de agosto de 2020 às 15h00min, devendo a 

secretaria adotar as providências necessárias à sua efetiva realização. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Rondonópolis-MT, 20 de 

março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002900-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. O. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

P. O. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA A DATA: 04/08/2020 ÀS 13hs

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002122-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA A DATA: 07/07/2020 ÀS 13hs30min

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000666-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

SUELY RODRIGUES DE SOUZA OAB - 878.838.309-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. P. (REU)

 

Parte Autora: KAUÃ VICTOR SOUZA, menor, neste ato representado por 

sua genitora SUELY RODRIGUES DE SOUZA, brasileira, solteira, CPF 

878.838.309-10. PARTE REQUERIDA JULIANO TERCILIO PEREIRA. PRAZO: 

20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1000666-31.2019.8.11.0003 - PJE – 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA JULIANO TERCILIO 

PEREIRA, brasileiro, CPF 029.938.139-21, demais qualificações ignoradas, 

atualmente em local ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para 

querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, promovida pela parte acima. Requer ao 

final, seja julgada procedente a ação, a fim de que sejam fixados os 

alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., A par 

do quanto noticiado no pedido retro e, estando o requerido em local incerto 

e não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) Às 

Providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 26 de 

março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010471-76.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

L. A. P. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. N. (REU)

 

Parte Autora: FELIPE GABRIEL PADILHA RODRIGUES (d. n. 02/05/2009), 

menor, representado por sua genitora, LUCIANA ARRUDA PADILHA DA 

SILVA, brasileira, solteira, RG nº 2388974-8 SSP/MT e CPF/MF 

048.882.691-81. PARTE REQUERIDA JOSÉ RODRIGUES NETO. PRAZO: 20 

(VINTE) DIAS - PROCESSO: 1010471-76.2017.8.11.0003 - PJE – 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA JOSÉ RODRIGUES NETO, 

brasileiro, mecânico, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para querendo, 

responder no prazo de 15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS, promovida pela parte acima. Requer ao final, seja 

julgada procedente a ação, a fim de que sejam fixados os alimentos em 

favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o requerido 

em local incerto e não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da 

publicação única. (...) Às Providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 26 de março de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006518-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (REU)

 

Parte Autora: ISABELA SANTOS FEREIRA (d. n. 30/07/2016), menor, 

representado por sua genitora, VALERIA SANTOS FERREIRA, brasileira, 

solteira, RG 2389249-8 SSP/MT, CPF 035.710.111.12. REQUERIDO: 

ANGELO SANTANA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS – PROCESSO Nº 

1006518-36.2019.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA ANGELO SANTANA, brasileiro, atualmente em local ignorado 

e incerto, dos termos da presente ação, para querendo, responder a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, promovida pela parte autora acima. A 

genitora do requerente teve um relacionamento com o requerido 

resultando o nascimento de autor. Requer ao final, seja julgada procedente 

a ação, a fim de que seja declarada a paternidade do requerido em relação 

ao requerente com a devida retificação da certidão de nascimento do 

autor. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o requerido em local incerto 

e não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) 

Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 26 de março 

de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007105-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PALOTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GALLI OAB - PR42527 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 30238482, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 26 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012987-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MAGALHAES VALENTE OAB - GO43978 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada, tendo comprovado apenas o pagamento 

da diligência do oficial de justiça. Diante disso e em atendimento ao 

despacho de id. 30470058, impulsionando a presente, intimo a parte autora 

para recolher as custas judiciais em 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 

1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Destaco que a referida guia poderá 

ser emitida no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado 

(http://www.tjmt.jus.br/) através da aba serviços-guias-emitir 

guias-outros-carta precatória. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Assinado 

digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045258-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE AQUINO ROESEL OAB - MG158965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do ato no novo endereço 

informado sob pena de devolução da presente carta precatória, 

independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva guia 

poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo “serviços-guias-emitir 

guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 26 de março de 2020. 

Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002892-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB - SP0200121A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ PIRES (LITISCONSORTE)

GILBERTO DE OLIVEIRA PIRES (LITISCONSORTE)

RICARDO COLOMBO PIRES (LITISCONSORTE)

MARCELA CRISTINA PIRES (LITISCONSORTE)

CARLOS BRAZ DE OLIVEIRA PIRES (LITISCONSORTE)

JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO (LITISCONSORTE)

ALDA TEREZINHA COLOMBO PIRES (LITISCONSORTE)

PAULO FERNANDES MESQUITA (LITISCONSORTE)

PAULO CESAR DE OLIVEIRA PIRES (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002892-55.2020.811.0041 Vistos. Trata-se de 

Ação Renovatória de Contrato de Locação Comercial proposta por Lojas 

Americanas S/A em face de Carlos Braz de Oliveira Pires e outros. De 

acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 02/2019, publicada em 03/04/2019, 

esta unidade jurisdicional é competente para processar tão somente 

cartas precatórias cíveis. Pelo exposto e considerando que a presente 

deve tramitar em uma das Varas Cíveis desta Comarca, declino da 

competência em razão da matéria, devendo a Secretaria promover a 

redistribuição mediante a adoção das providências necessárias. Intime-se. 
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Cumpra-se COM URGÊNCIA. Cuiabá, 26 de março de 2020 Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013988-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO IZIQUE CHEBABI OAB - SP184668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER GONCALVES BIGNARDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013988-04.2019.811.0041 Vistos. Oficie-se a à 

Central de Mandados ordenando que a Oficial de Justiça subscritora da 

certidão de id. 28041809 informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço 

que cumpriu a ordem deprecada. Com a manifestação, conclusos para 

deliberações. Às providências. Cuiabá, 26 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001604-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO MAX VII (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SANTOS FERREIRA OAB - SP253443 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001604-72.2020.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da certidão de id. 29318410, expeça-se novo mandado citatório, a ser 

cumprido pela Oficial de Justiça subscritora do referido expediente, com 

observância das regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Registre-se que o meirinho deve se atentar para as regras do art. 252 do 

CPC, o qual prevê que, após duas tentativas frustradas de encontrar a 

parte no seu domicílio, e havendo suspeita de ocultação, deverá intimar 

qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no 

dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora designada. 

Sendo positiva a diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 

26 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048402-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA OAB - CE6814 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA LIMA MACHADO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1048402-28.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 29149408, intime-se o patrono da parte 

interessada para, em 05 (cinco) dias, apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento das custas judiciais. Juntado tal documento, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção das 

providências pertinentes. Uma vez decorrido o prazo supra sem o 

cumprimento do ora determinado, certifique-se e devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, igualmente observando as formalidades 

necessárias (CNGC/MT, arts. 390 e 393). Os valores e demais dados 

poderão ser consultados através do site www.tjmt.jus.br, no campo 

“serviços-guias-emitir guia-outros-carta precatória”. Às providências. 

Cuiabá, 26 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044115-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITTOR TOSCANO AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE MORO OAB - SP59288 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YVAN VENICIOS DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1044115-22.2019.8.11.0041 Vistos. Defiro o pedido 

de id. 29861017, devendo a parte interessada apresentar novo endereço 

para cumprimento do ato deprecado, em 30 (trinta) dias corridos. Com a 

manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o prazo assinalado 

sem pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca de origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das providências 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005081-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIZE GIANEZI AGUIRRA ALVES OAB - SP303175 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias informar os 

telefones de contato, nos termos do despacho de id. 30731539. Cuiabá, 

26 de março de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo 

de Cartas Precatórias

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000166-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YARA VIEIRA DA SILVA PISTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM-SE ACERCA DO 

LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS ID. Nº 28962256, NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005549-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604-O (ADVOGADO(A))

 

Visto. 1. Converto o processo de conhecimento em execução de 

sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do 

processo para cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro 

Judicial). 2. Intime-se a executada TELEFÔNICA BRASIL S.A. para efetuar 

o pagamento no prazo de quinze dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do 

artigo 523 do CPC. 3. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima 

assinalado, expeça-se mandado de penhora e de avaliação, intimando-se 
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o(a) executado(a), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009422-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BASILIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se o Estado de Mato Grosso para comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 (quine) dias, sob pena de 

bloqueio. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005853-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALTENCYR R. SANTIAGO - EPP (EMBARGANTE)

WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007339-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO DE DEUS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO(A))

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

 

VISTO. A Fazenda credora postula a penhora on line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito. O pedido deve ser deferido. Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on line se mostra totalmente viável. 

Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do CPC, traz como primeiro 

bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on line constitui 

instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PENHORA ONLINE. 

SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. POSSIBILIDADE. 1 - A 

matéria não enseja mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 

1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou 

sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora •online– pelo 

sistema BACENJUD, sem a necessidade de prévio exaurimento na busca 

de outros bens do executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - 

AG:  200902010089663 RJ 2009.02 .01 .008966-3 ,  Re la to r : 

Desembargadora Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 

26/04/2011, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

E-DJF2R - Data::10/05/2011 - Página::132). Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC. Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos. Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 

854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para 

deliberação quanto ao bloqueio realizado. No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito BacenJud 2.0 - Sistema de 

Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO quarta-feira, 12/02/2020 

Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | 

Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de 

Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores Clique aqui para obter ajuda na 

configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio 

Número do Protocolo: 20200001956331 Número do Processo: 

1007339-11.2017.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: FRANCISCO ROGERIO BARROS 

Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Deseja bloquear conta-salário? Não Relação de réus/executados • Para 

exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar 

os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. 015.193.058-93 - 

LINDOLFO DE DEUS SANTOS Respostas CCLA SUL DE MATO GROSSO / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 08/02/2020 14:39 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 36.097,81 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência 

de saldo. 252,89 252,89 11/02/2020 19:13 12/02/2020 12:29:06 Transf. 

Valor ID:072020000001825980 Instituição:BANCO DO BRASIL SA 

Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 252,89 Não 

enviada - - BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 08/02/2020 14:39 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 36.097,81 (05) Réu/executado sem saldo disponível devido a 

bloqueio total anterior. - 11/02/2020 17:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 08/02/2020 14:39 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 36.097,81 (00) Resposta negativa: o réu/executado 

não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a 

instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, 

administração ou custódia dos ativos. - 10/02/2020 23:10 Não Respostas 

Não há não-resposta para este réu/executado .x.x.x.x.x.x. BacenJud 2.0 - 

Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO sábado, 

08/02/2020 Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não 

Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair 

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores Clique aqui para obter 

ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do 

bloqueio Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada 

para as Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às 

19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos 

de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições 

Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais 

protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e 

disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia 

útil imediatamente posterior. Número do Protocolo: 20200001956331 

Data/Horário de protocolamento: 08/02/2020 14h39 Número do Processo: 

1007339-11.2017.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: FRANCISCO ROGERIO BARROS 

Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Deseja bloquear conta-salário? Não Relação dos Réus/Executados 
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Réu/Executado Valor a Bloquear Contas e Aplicações Financeiras 

Atingidas 015.193.058-93 : LINDOLFO DE DEUS SANTOS 36.097,81 

Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento 

da protocolização.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005229-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº . 1005229-34.2020.8.11.0003 VISTO. CARLOS EDUARDO 

MASSUIA EIREL, representado por seu sócio proprietário CARLOS 

EDUARDO MASSUIA ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos 

Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que é uma clínica odontológica 

com 5 (cinco) unidades em Rondonópolis que atende cerca de 5.000 

(cinco mil) pacientes na atualidade nesta cidade. Relata que o Município de 

Rondonópolis, através do Sr. Prefeito, editou o Decreto Municipal nº 9.422, 

de 21 de março de 2020, que alterou o artigo 9º, do Decreto Municipal nº 

9.407, de 17 de março de 2020, determinando a suspensão das atividades 

odontológicas sem considerá-la um serviço essencial à saúde, sendo, 

ainda, omisso quanto ao atendimento de casos de urgência e emergência. 

Afirma que atende pacientes com tratamento odontológico em andamento 

que não podem ser interrompidos, sob pena de causar danos à saúde e 

até a vida do paciente, como cirurgias de implantes dentários, exodontia 

(extração dentária) (onde o paciente tem que retirar pontos cirúrgicos, 

verificar inflamação, evitar infecção); Tratamento de canal (que tem que 

trocar os medicamentos que estão dentro do canal do dente, pois o 

medicamento tem vida útil); inúmeros tipos de caso de atendimento de 

urgência e emergência. Assevera que o Decreto Federal nº 10.282/2020, 

art. 3º, inciso I, descreve a assistência a saúde como atividade essencial, 

indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim consideradas aquelas que, se não atendidas, colocam 

em perigo a sobrevivência e saúde da população, sendo que o decreto 

não faz nenhuma discriminação ou restrição quanto à atividade da 

odontologia, que por ser atividade diretamente ligada à saúde, está incluída 

no rol do inciso I do artigo 3º citado. Informa, ainda, que o objetivo do autor 

é poder prestar serviços odontológicos de caráter de urgência e de 

emergência aos seus pacientes e pretende fazer isso mantendo aberta 

apenas uma de suas unidades na cidade de Rondonópolis, Rua Barão Rio 

Branco, n° 1.137 – Centro, onde concentrará o atendimento 

exclusivamente para os casos de urgência e emergência. Por fim, 

acrescenta que é da própria natureza da prestação de serviços oferecida 

pelo autor primar pela assepsia e esterilização do seu ambiente de 

trabalho, para não propagar nenhuma espécie de doença ou infecção. Na 

prestação de serviços ele utiliza de todos os equipamentos de proteção 

individual para evitar qualquer espécie de contaminação. Além disso, está 

a par de todas as normativas que frisam especificamente o reforço quanto 

a metodologia a ser aplicada no atendimento do paciente para evitar a 

contaminação e propagação do vírus, em especial, das recomendações 

do Conselho Federal de Odontologia. Ao final, requer a concessão de 

liminar, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, para autorizar 

o funcionamento de sua unidade de situada na Rua Barão Rio Branco, n° 

1.137 – Centro – Rondonópolis – MT, para atendimento de seus pacientes 

em casos de urgência e emergência, independentemente da vigência do 

Decreto Municipal nº 9.422/2020. É o relatório. Decido. O deferimento da 

liminar em sede de mandado de segurança, de acordo com o artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à demonstração da 

verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). A concessão 

da medida constitui faculdade atribuída ao Magistrado, prendendo-se ao 

seu prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo o deferimento da 

relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida, na 

hipótese de se aguardar a providência final. O impetrante pretende afastar 

os efeitos da determinação que suspendeu o funcionamento da atividade 

de saúde bucal/odontológica, advinda do Decreto Municipal nº 9.422/2020 

(inciso XXII), sob o argumento de que atua na prestação de serviço 

essencial a saúde. O pedido comporta deferimento, conforme será 

demonstrado a seguir. Na data de 18 de março de 2020, entrou em vigor o 

Decreto nº 9.407, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre ações e 

medidas para minimizar a proliferação, entre a população, do Coronavírus 

(2019- nCoV), no âmbito do Município de Rondonópolis – MT. Referido 

decreto determina, em seu artigo 9º, inúmeras medidas de caráter 

obrigatório. Em 21 de março de 2020, foi publicado o Decreto Municipal nº 

9.422, de 21 de março de 2020, que alterou o art. 9º do Decreto nº 9.407, 

acrescentando, dentro outros, o inciso XXII. In verbis: “XXII - suspender as 

atividades de saúde bucal/odontológica”. Assim, o funcionamento das 

clínicas odontológicas foi suspenso na cidade de Rondonópolis, sob a 

justificativa de minimizar a proliferação do Coronavírus entre a população. 

Todavia, tal determinação de suspensão não pode ser mantida, pois se 

mostra ilegal. Isso porque, o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 

2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 

definir os serviços públicos e as atividades essenciais, é aplicável às 

pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e 

municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais, por força do seu 

artigo 2º. O referido decreto considerou como essenciais, em primeiro 

lugar, as atividades inerentes à assistência a saúde: “Art. 3º As medidas 

previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o 

funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se 

refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam 

em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais 

como: I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e 

hospitalares; Logo, é evidente que atividade do impetrante se inclui como 

atividade essencial, já que atua na assistência de saúde 

bucal/odontológica. O Momento, todavia, requer bom senso por parte da 

população, dos gestores e dos prestadores de serviços. A recomendação 

geral, inclusive do Conselho Federal de Odontologia, é que seja priorizado 

os atendimentos de urgência e emergência, como forma de diminuir 

aglomerações e procedimentos contaminantes, na forma de proteger a 

sociedade e os profissionais. Nos casos em que seja imprescindível o 

profissional realizar o atendimento, o mesmo deve avaliar quais serão as 

medidas de precauções para cada caso para se evitar a disseminação 

potencial de doenças entre pacientes, visitantes e equipe. Aliás, essas 

medidas têm sido adotadas pela própria Prefeitura de Rondonópolis, que 

se reorganizou para manter os serviços de odontologia prestados pela 

rede pública municipal, justamente por se tratar atividade essencial a 

população, conforme se observa notícia publicada no site da prefeitura: “A 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis, através do Departamento de 

Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde, comunica a população que 

já está disponibilizando quatro unidades de saúde localizadas em pontos 

estratégicos da cidade para a realização de atendimentos médicos de 

urgência e emergência para os casos odontológicos de saúde bucal. (...) 

Segundo a determinação, não haverá um número específico de 

atendimento nas unidades, que vão funcionar através de plantão das 7h 

às 11h e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira. Ali, um profissional 

técnico/enfermeiro (a) irá recepcionar o paciente que apresente “dor de 

dente”, irá fazer a triagem e acionar o dentista plantonista de imediato para 

a  r e a l i z a ç ã o  d o s  p r o c e d i m e n t o s 

necessários.”(http://www.rondonopolis.mt.gov.br/noticias/prefeitura-dispo

nibiliza-quatro-pontos-estrategicos-para-atendimentos-de-urgencia-e-eme

rgencia-odontologicas/). Portanto, resta claro que o Decreto Municipal 

atacado está em desacordo com o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 

março de 2020, na medida em que restringe a atividade odontológica sem 

considerar os casos de emergência e urgência a saúde da população. Na 

hipótese, o perigo de dano a saúde da população é evidente com a 

manutenção da ordem de suspensão das atividades de saúde 

bucal/odontológica. Dessa forma, impõe-se o deferimento da medida 

almejada. Com essas considerações e, com fundamento no artigo 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO a ordem de segurança pretendida, 

para assegurar o direito do impetrante de prestar serviços odontológicos 

exclusivamente de caráter de urgência e de emergência aos seus 

pacientes, apenas na unidade localizada na Rua Barão Rio Branco, n° 

1.137 – Centro, Rondonópolis, devendo, para tanto, ser adotadas todas as 

cautelas para redução da transmissibilidade da covid-19, nos termos do § 

7º, do artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020. Em 

razão da urgência, servirá a presente decisão como mandado para 

cessação dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da presente 

demanda. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao 5º Batalhão da 

Polícia Militar de Rondonópolis/MT. Notifique-se a autoridade impetrada a 
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fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgue 

necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do feito ao 

Município de Rondonópolis, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe 

cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. 

Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não informações, 

manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias 

(art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Rondonópolis, quarta-feira, 25 de março de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004473-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1004473-59.2019.8.11.0003. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TIAGO DOS 

SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTO Informe-se a parte 

autora que o INSS não pagou o valor da perícia. Informe, ainda, que não se 

consegue bloquear valores nas contas do INSS, por meio do sistema 

BACENJUD. Assim, se a parte autora desejar o prosseguimento do 

processo, deverá pagar a perícia. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 25 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005221-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AMARO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PROCESSO N. º 1005221-57.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente 

de trabalho, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos 

autos do Recurso de Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, 

determinou que é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência 

para processar e julgar as causas que tratam dos benefícios 

previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, conforme ementa a seguir transcrita: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido (Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE 

eletrônico: 22/11/2019). A Resolução TJ-MT/OE nº 18, de 12 de dezembro 

de 2019, alterou a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, nos seguintes termos: UNIDADE JUDICIÁRIA COMPETÊNCIA 

1º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar os feitos de competência dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, mediante distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado 

Especial; bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas 

precatórias de sua competência. 2º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar 

os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei 

n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e 

igualitária com o 1° Juizado Especial; bem como os feitos dos Juizados 

Especiais Criminais, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 

1995, e as cartas precatórias de sua competência. Como se vê, compete 

ao 1º Juizado Especial desta Comarca processar e julgar os feitos do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Com essas considerações, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para o processamento da 

demanda e, de consequência, determino a remessa dos autos em favor do 

1º Juizado Especial desta Comarca. Remetam-se os autos para o 1º 

Juizado Especial de Rondonópolis. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008396-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO (EXECUTADO)

WANDER MONTEIRO MACHADO (EXECUTADO)

MOVELASC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 (trinta) Dias 

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

F R A N C I S C O  R O G E R I O  B A R R O S  P R O C E S S O  n . 

1008396-93.2019.8.11.0003 Valor da causa R$ 16.582,30 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MOVELASC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Endereço: 7 DE SETEMBRO, 405, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 

78770-000 Nome: ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO Endereço: lugar 

incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

corresponável da empresa acima qualificada, ANTONINO DOS SANTOS 

CORDEIRO e cônjuge MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, da penhora e avaliação do 

bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) , sendo : 1(um) IMOVEL 

LOCALIZADO NA QUADRA 33, LOTE 16-A, SÃO JOSÉ DO POVO/MT, e 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAIZA BERGAMASCO 

SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000222-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DO ROSARIO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000222-32.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por RUBENS DO ROSÁRIO MARQUES em face do 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO. Conforme determinado no acórdão de 

Id. 19779248, 19779251 e 19779250, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC. O artigo 510, do Código de Processo 

Civil, estabelece que: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz 

intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial. No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as 

partes e, desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON 

ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de 

Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 

78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 

3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com. Anoto que o cálculo 

deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão de 

cruzeiro real para URV, nos termos fixados no acórdão. No atual estágio 

do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”. Assim, o Município de São José do Povo, ora 

vencido, é o responsável pelo pagamento das despesas relativas à 

remuneração do perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica 

do Superior Tribunal de Justiça: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE 

FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na 

fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por 

artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" 

(REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; 

Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 25/10/2017). 

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo. Válido ponderar também que existe uma grande 

quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real para URV) nos quais o 

requerido também será responsável pelo pagamento dos honorários 

periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em valor superior 

ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres 

públicos. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 20 (vinte) dias. Efetuado o depósito, intime-se o perito para dar início 

aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quinta-feira, 04 de julho de 2019. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005297-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEG MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005297-81.2020.8.11.0003. VISTO. SEG MED 

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI ajuizou mandado de 

segurança com pedido liminar contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em 

síntese, que atua na área da Medicina e Segurança do Trabalho, 

realizando exames médicos admissionais, demissionais e periódicos, bem 

como elaborando programas de controle da saúde dos trabalhadores no 

ambiente laboral, tais como, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), Programa de Controle Médico Ocupacional (PCMSO), Lauto 

Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, além de outros 

indispensáveis ao controle da saúde do trabalhador. Informa que, em 

razão da pandemia de Coronovírus (COVID-19), colocou álcool gel e 

máscaras à disposição dos funcionários e pacientes, e orientou que seja 

mantida uma distância mínima de 1,5 metros nos atendimentos, acatando, 

assim, as recomendações dos órgãos de saúde. Assevera que, no dia 23 

de março de 2020, o impetrado decretou a suspensão das atividades do 

comércio, por meio do Decreto nº 9.422/200, e ela foi informada que 

deveria suspender suas atividades também, uma vez que iria ser utilizada 

força policial, caso houvesse descumprimento. Alega que tal medida se 

mostra ilegal e abusiva, pois não há previsão legal para suspensão das 

atividades de clínicas, visto que prestam serviços essenciais à população. 

Ressalta que seu direito líquido e certo está respaldo pelo Decreto nº 

421/2020, do Governador do Estado de Mato grosso, Decreto n° 

10.282/2020, do Presidente da República, e pela Medida Provisória nº 

927/2020, do Governo Federal. Ao final, requer a concessão de liminar, 

inaudita altera pars, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, 

para que seja assegurada a reabertura e manutenção das suas 

atividades, por serem essenciais (Id. 30689316). É o relatório. Decido. O 

deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, de acordo com 

o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à 

demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). A concessão da medida constitui faculdade atribuída ao 

Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, 

dependendo o deferimento da relevância do fundamento do pedido e do 

risco da ineficácia da medida, na hipótese de se aguardar a providência 

final. No caso, a impetrante busca a concessão de liminar para que lhe 

seja assegurado o direito de retomar suas atividades, que são 

consideradas essenciais, por força do Decreto Estadual nº 421/2020, 

Decreto Federal n° 10.282/2020, e Medida Provisória nº 927/2020. O 

pedido comporta deferimento, conforme será demonstrado a seguir. Na 

data de 18 de março de 2020, entrou em vigor o Decreto nº 9.407, de 17 

de março de 2020, publicado na edição nº 4.657, do Diário Oficial 

Eletrônico (Diorondon-e), que dispõe sobre ações e medidas para 
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minimizar a proliferação, entre a população, do Coronavírus (2019- nCoV), 

no âmbito do Município de Rondonópolis – MT. Referido decreto determinou 

em seu artigo 9º, inúmeras medidas de caráter obrigatório. Por meio do 

Decreto nº 9.422, de 21 de março de 2020, publicado no Diorondon-e nº 

4.661, de 21 de março de 2020, com entrada em vigor na data de sua 

publicação, foi acrescentado no artigo 9º, dentre outros, o inciso XXVIII. In 

verbis: “XXVIII - suspender o funcionamento do comércio local, com 

exceção dos serviços essenciais, a exemplo de hospitais, laboratórios, 

clínicas veterinárias, farmácias, postos de gasolina, empresas de 

distribuição de insumos hospitalares, mercados, açougue”. O Decreto 

Municipal nº 9.426, de 23 de março de 2020, alterou o referido inciso, 

passando a constar da seguinte forma: “XXVIII - suspender o 

funcionamento do comércio local, com exceção dos serviços essenciais, 

a exemplo de hospitais, laboratórios de análises clínicas, clínicas 

veterinárias, farmácias, postos de gasolina, empresas de distribuição de 

insumos hospitalares, mercados, padarias, açougue”. A empresa 

impetrante trata-se de uma clínica de exames médicos do trabalho, que 

efetua exames admissionais, demissionais e periódicos, e elabora 

programas de controle da saúde dos trabalhadores no ambiente laboral. O 

Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos 

e as atividades essenciais, defini como essencial a “assistência à saúde, 

incluídos os serviços médicos e hospitalares” (art. 3º, I) (destaquei). A 

Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre as 

medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19), assim estabelece no art. 15: “Art. 15. Durante o 

estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a 

obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos 

e complementares, exceto dos exames demissionais” (destaquei). O 

Decreto Estadual nº 419, de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto 

nº 421, de 23 de março de 2020, prevê expressamente no § 1º-A, do 

artigo 2º, que “as atividades privadas submetidas a regulamentação 

específica de saúde e medicina do trabalho estão autorizadas a funcionar 

com distanciamento inferior ao disposto no § 1º deste artigo, respeitadas 

as normas sanitárias em vigor” (destaquei). O § 1º, do artigo 2º, 

estabelece que: “Fica autorizado o funcionamento das atividades privadas 

que possam ser exercidas com respeito ao distanciamento mínimo de 1,5m 

entre as pessoas e seguirem às demais normas sanitárias de prevenção à 

disseminação ao coronavírus”. Como se vê, as atividades de assistência à 

saúde e às relativas a medicina do trabalho são consideradas essenciais, 

até porque a realização de exames demissionais são indispensáveis, 

inclusive durante o estado de calamidade pública decorrente do 

coronavírus (covid-19), conforme estabelece o regulamento federal. 

Dessa forma, o atendimento da empresa impetrante é essencial e deve 

continuar sendo fornecido. Sem sombra de dúvidas estamos passando 

por um período delicado, visando a contenção da proliferação do 

coronavírus, entretanto, os serviços essenciais devem permanecer 

funcionando. Portanto, resta claro que a determinação de fechamento da 

empresa impetrante é ilegal, já que a atividade desempenhada por esta se 

inclui como essencial e, por esta razão, não pode parar. Na hipótese, o 

perigo de dano é evidente, já que a manutenção de fechamento da 

empresa impetrante gerará sérios prejuízos à população que necessita 

dos serviços de saúde ofertados pela impetrante, mormente aos 

empregadores e empregados que dependem da realização de exames 

demissionais. Assim, o deferimento da liminar almejada é medida que se 

impõe, já que os requisitos legais foram preenchidos. Com essas 

considerações e, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, 

CONCEDO a ordem de segurança pretendida, para assegurar a reabertura 

e a continuidade das atividades exercidas pela impetrante, a fim de que 

permaneça oferecendo seus serviços com atendimento ao público, 

devendo, para tanto, adotar todas as medidas de proteção, higienização e 

controle de acesso para que se evite aglomerações de pessoas no 

interior do estabelecimento, bem como as cautelas para redução da 

transmissibilidade da covid-19, nos termos do inciso X, do artigo 4º do 

Decreto Municipal nº 9.407/20, alterado pelo nº 9.426/20, e do § 7º, do 

artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282/20. Em razão da urgência, servirá a 

presente decisão como mandado para cessação dos efeitos do ato 

impugnado até o deslinde da presente demanda. Notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações 

que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do feito 

ao Município de Rondonópolis, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe 

cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. 

Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não informações, 

manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias 

(art. 12 da referida lei). Após, providencie-se a conclusão dos autos para 

sentença. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Rondonópolis, quinta-feira, 26 de março de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008437-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA REZENDE DE MORAES (EXECUTADO)

LIOVALDO REZENDE DE MORAES (EXECUTADO)

LIOVALDO REZENDE DE MORAES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO GIACOMOLLI OAB - MT23678/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008437-60.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: LIOVALDO REZENDE DE MORAES & CIA LTDA - ME, 

LIOVALDO REZENDE DE MORAES, ANGELA MARIA REZENDE DE 

MORAES VISTO Intime-se o exequente para manifestar-se, em 15 dias, 

sobre o pedido desbloqueio dos valores penhorados em conta poupança. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CARVALHO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PROCESSO N° 1000002-34.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de execução 

de cumprimento de sentença proposta por ELIZABETH CARVALHO DE 

FRANÇA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

para que o executado restabeleça o benefício de auxílio doença em favor 

da autora, bem como seja cobrada a multa diária imposta, pelo 

descumprimento da ordem judicial. Intimado, o INSS informou que a parte 

autora se submeteu a perícia médica administrativa em 09.01.2019, a qual 

concluiu pela recuperação da parte autora, não havendo que se falar em 

restabelecimento de benefício. Por sua vez, a exequente alegou que o 

INSS está descumprindo ordem judicial. É o relatório. Decido. No caso em 

tela, os documentos encartados pelo INSS são suficiente para comprovar 

a atual capacidade laborativa da autora. O Laudo Médico Pericial 

apresentado pelo INSS, emitido em 09/01/2019, por si só, comprova que 

não existe incapacidade laborativa. A parte autora não impugnou o 

referido laudo e sequer apresentou outros documentos para comprovar a 

sua incapacidade. Limitou-se afirmar que o executado está descumprindo 

uma ordem judicial. Acontece que o artigo 71 da Lei nº 8.212/91 e artigos 

47 e 101, ambos da Lei nº 8.213/91, preveem a possibilidade de revisão e 

cancelamento do benefício concedido na esfera judicial, na hipótese de 

constatação da recuperação do segurado. Dessa forma, a extinção da 

execução é medida que se impõe, já que os documentos juntados pelo 

INSS ao processo fornecem elementos seguros e confiáveis quanto a 

capacidade laborativa da exequente. Com essas considerações, julgo 

extinta a execução de cumprimento de sentença, ante a recuperação da 

parte exequente. Sem custas e honorários. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 

de março de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000222-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DO ROSARIO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000222-32.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por RUBENS DO ROSÁRIO MARQUES em face do 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO. Conforme determinado no acórdão de 

Id. 19779248, 19779251 e 19779250, eventual percentual devido será 

apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da 

liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 

509, inciso I e seguintes, do CPC. O artigo 510, do Código de Processo 

Civil, estabelece que: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz 

intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial. No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as 

partes e, desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON 

ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de 

Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 

78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 

3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com. Anoto que o cálculo 

deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão de 

cruzeiro real para URV, nos termos fixados no acórdão. No atual estágio 

do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”. Assim, o Município de São José do Povo, ora 

vencido, é o responsável pelo pagamento das despesas relativas à 

remuneração do perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica 

do Superior Tribunal de Justiça: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE 

FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na 

fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por 

artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" 

(REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; 

Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 25/10/2017). 

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo. Válido ponderar também que existe uma grande 

quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real para URV) nos quais o 

requerido também será responsável pelo pagamento dos honorários 

periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em valor superior 

ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres 

públicos. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 20 (vinte) dias. Efetuado o depósito, intime-se o perito para dar início 

aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quinta-feira, 04 de julho de 2019. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000222-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DO ROSARIO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTO. Intime-se a parte autorae para se manifestar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008746-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILVA PEREIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO A PARTE REQUERENTE, PARA QUERENDO, MANIFESTE-SE 

NOS AUTOS ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002325-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DANTAS DE JESUS (REU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se a parte requerida para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Por medida de celeridade e 

economia processual, a cópia do presente despacho servirá como 

Carta/Mandado de Citação. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1005329-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE 

RONDONOPOLIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (LITISCONSORTES)

 

PROCESSO N º 1005329-86.2020.8.11.0003. VISTO. A ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL, INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE RONDONÓPOLIS – ACIR 

ajuizou mandado de segurança coletivo com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de 
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Araújo, requerendo a concessão de liminar, para suspender a restrição de 

operacionalidade de todas atividades produtivas do comércio, da indústria 

e do serviços, previstas no artigo 9º, do Decreto nº 9.407, de 17/03/2020, 

alterado pelos decretos nº 9.415, nº 9.422 e nº 9.426, permitindo a 

retomada imediata do horário regular de funcionamento; e, ou, em sede 

alternativa e sucessiva, para que se dê a devida conformação legislativa, 

com as autorizações de funcionamento definidas no Decreto Federal nº 

10.282, de 20/03/2020, e nos Decretos nº 419, de 20/03/2020, e nº 425, 

de 26/03/2020, do Estado de Mato Grosso. No caso, como se trata de 

mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após 

manifestação do representante judicial da pessoa jurídica de direito 

público, nos termos do artigo 22, § 2º da Lei nº 12.016/2009. Assim, 

DETERMINO seja intimado o Prefeito Municipal, Sr. José Carlos Junqueira 

de Araújo, para manifestação, em 72 (setenta e duas horas), sobre o 

pedido liminar. Em razão da urgência e do horário, servirá o presente 

despacho como mandado, devendo ser cumprido pelo oficial de justiça 

plantonista. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quinta-feira, 26 de março de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005336-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. O. I. E. C. D. B. B. E. S. L. -. E. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. (IMPETRADO)

J. C. J. D. A. (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005336-78.2020.8.11.0003 VISTO. D. F. DE OLIVEIRA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA ajuizou 

mandado de segurança com pedido liminar contra ato do PREFEITO 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

aduzindo, em síntese, que exerce atividade industrial na fabricação de 

embalagens de material plástico, mais especificamente de “big bags”, que 

são utilizado no transporte dos mais variados gêneros alimentícios, tais 

como: soja, milho, feijão, arroz, açúcar, café, trigo, dentre outros produtos 

essências à alimentação, bem como na fabricação de cochos (com o 

mesmo material utilizado na fabricação dos big bags), cujo produto é 

utilizado em confinamentos voltados à alimentação/engorda de animais 

(reses/bovino) para abate, bem como utilizado na alimentação de reses em 

lactação (gado leiteiro). Aduz que, em razão da propagação do COVID-19, 

classificado pela OMS com pandemia mundial, foi lavrado pelo impetrado o 

Decreto nº 9.422/2020, determinando a suspensão do funcionamento das 

indústrias (art. 9º, inciso XXV - suspender o funcionamento das 

indústrias). Alega que o referido decreto é ilegal, haja vista que determinou 

a paralisação do comércio local sem que todas as atividades essenciais 

desenvolvidas no município fossem analisadas, ao arrepio da Lei nº 

13.979/2020, e do Decreto Federal nº 10.282/2020. Assevera que 

desenvolve atividade essencial, nos termos do art. 3º, XII e XXII do 

Decreto Federal nº 10.282/20, pois a ausência deste produto (big bags e 

cochos) afetará o transporte de alimentos, a produção de alimentos e 

rações, a comercialização de gêneros alimentícios, o tratamento de água 

(que deixará de ser água potável), o que resultara no colapso de 

desabastecimento de gêneros necessários à sobrevivência da população. 

Ao final, requer a concessão de liminar, inaudita altera parte, para 

determinar a afastar a suspensão do decreto municipal 9.422, 

permitindo/autorizando o funcionamento da indústria da impetrante no 

fabrico de big bags e cochos, resguardando seu direito e exercício de 

funcionamento, para que possa produzir os produtos utilizados no 

transporte de alimentos. É o relatório. Decido. O deferimento da liminar em 

sede de mandado de segurança, de acordo com o artigo 7º, inciso III, da 

Lei nº 12.016/09, está condicionado à demonstração da verossimilhança 

das alegações (fumus boni juris) e do fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação (periculum in mora). A concessão da medida 

constitui faculdade atribuída ao Magistrado, prendendo-se ao seu 

prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo o deferimento da 

relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida, na 

hipótese de se aguardar a providência final. No caso, a impetrante busca 

a suspensão dos efeitos do inciso XXV, do Decreto nº 9407/2020, do 

Município de Rondonópolis – MT, a fim de que ela possa exercer sua 

atividade na fabricação de embalagens de material plástico e cochos, sob 

a alegação de que sua atuação está diretamente ligada com a indústria 

alimentícia, visto que fornece as embalagens para que esta distribua seus 

alimentos, estando, portanto, dentro da cadeia produtiva da indústria tida 

como essencial. O pedido comporta deferimento, conforme será 

demonstrado a seguir. Na data de 18 de março de 2020, entrou em vigor o 

Decreto nº 9.407, de 17 de março de 2020, publicado na edição nº 4.657, 

do Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e), que dispõe sobre ações e 

medidas para minimizar a proliferação, entre a população, do Coronavírus 

(2019- nCoV), no âmbito do Município de Rondonópolis – MT. Referido 

decreto determinou, em seu artigo 9º, inúmeras medidas de caráter 

obrigatório. Por meio do Decreto nº 9.422, de 21 de março de 2020, 

publicado no Diorondon-e nº 4.661, de 21 de março de 2020, com entrada 

em vigor na data de sua publicação, foi incluído no artigo 9º, dentre outros, 

o inciso XXV, com a seguinte redação: “XXV - suspender o funcionamento 

das indústrias;” Assim, o funcionamento das indústrias da cidade de 

Rondonópolis foi suspenso, sob a justificativa de minimizar a proliferação 

do Coronavírus entre a população, sem, contudo, fazer quaisquer tipos de 

ressalvas quanto a atividade desenvolvida pela indústria. Ocorre que o 

Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em seu artigo 3º, § 2º, assim 

estabelece: “Também são consideradas essenciais as atividades 

acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a 

cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços 

públicos e das atividades essenciais.” De igual forma, a Lei nº 

7.783/89(que dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as 

atividades essenciais) regulamenta que a distribuição e comercialização 

de alimentos são consideradas atividades e serviços essenciais. Desse 

modo, devem ser considerados como atividade essencial toda aquela que 

esteja dentro da cadeia produtiva do ramo alimentício, não tão somente o 

alimento in natura, mas também os serviços dispensados por empresas 

como a impetrante, a qual produz embalagens para que os alimentos sejam 

postos à venda em supermercados e açougues. Nesse sentido, 

verifica-se que a atividade comercial da impetrante deve ser considerada 

como essencial, visto que está inserida na cadeia produtiva relativa ao 

exercício e funcionamento dos serviços e atividades essenciais à 

população, considerando que não há como os alimentos serem postos à 

venda para sociedade sem que estejam devidamente acondicionados, o 

que inclusive implicaria em sua imprestabilidade ao consumo humano, de 

modo que a fim de manter a cadeia produtiva do ramo alimentício e manter 

toda a sociedade. Dessa forma, entendo que o funcionamento das 

atividades desenvolvidas pela impetrante deve ser assegurado, até 

porque uma conduta diferente seria ilegal por permitir a interrupção de uma 

atividade considerada essencial na forma do artigo 3, § 2º, do Decreto 

Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020. Na hipótese, o perigo de dano 

é evidente, visto que a manutenção da suspensão das atividades da 

impetrante poderá ocasionar de forma indireta o desabastecimento de 

mercados, açougues, armazéns etc., assim como a paralisação do 

transporte de cargas. Além disso, na data de hoje (26/03/2020), foi 

publicado o Decreto Estadual nº 425/2020, no qual o Governador do 

Estado de Mato Grosso autoriza o funcionamento de diversas atividades 

no Estado, dentre elas, o da indústria: Art. 4º Fica permitido o 

funcionamento das seguintes atividades: (...) XXVIII - indústrias; Assim, o 

deferimento da liminar almejada é medida que se impõe, já que os 

requisitos legais foram preenchidos. Com essas considerações e, com 

fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO a ordem de 

segurança pretendida, para assegurar o direito do impetrante de continuar 

com sua atividade industrial na fabricação de embalagens de material 

plástico e de cochos, devendo, para tanto, serem adotadas todas as 

cautelas para redução da transmissibilidade da covid-19, nos termos do § 

7º, do artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020. Em 

razão da urgência, servirá a presente decisão como mandado para 

cessação dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da presente 

demanda. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 

dez (10) dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei nº 

12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do feito ao Município de Rondonópolis, 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Cumpridas todas as 

deliberações, prestadas ou não informações, manifeste o representante 

do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da referida lei). 

Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo 

Oficial de Justiça Plantonista. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008917-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1008917-72.2018.8.11.0003 (PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

7.386,20 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: LUIZ GONZAGA DE ARRUDA 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: LUIZ GONZAGA DE 

ARRUDA, portador(a) do CPF/CNPJ de 079.663.691-53, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS 

DE 2013 / 2015- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 7093/2014, 

18337/2014, 26597/2014, 48938/2017. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ZFC, digitei. 

Rondonópolis - MT, 25 de março de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008204-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELENE TEIXEIRA FREIRE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1008204-34.2017.8.11.0003 (PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

7.725,91 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: LUCELENE TEIXEIRA FREIRE 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: LUCELENE TEIXEIRA FREIRE, 

portador(a) do CPF/CNPJ de nº 496.639.841-04, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) 

acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS 

DE 2015,2013,2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 52987/2017, 

52988/2017, 52989/2017, 52990/2017, 52991/2017, 52992/2017. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 25 de março de 2020. Débora Yanez 

Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008842-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANA HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1008842-67.2017.8.11.0003 (PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

3.101,13 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: CLAUDIANA HENRIQUE DA 

SILVA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: CLAUDIANA 

HENRIQUE DA SILVA, portador(a) do CPF/CNPJ de nº 654.714.231-00, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA 

movida pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada 

acima qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos 

ANOS DE 2013,2014,2015- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 

58498/2017, 58499/2017, 58500/2017. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ZFC, digitei. 

Rondonópolis - MT, 25 de março de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009028-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ESTEVAM LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1009028-56.2018.8.11.0003 (PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

2.182,08 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: MARCELO ESTEVAM LOPES 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: MARCELO ESTEVAM 

LOPES, portador(a) do CPF/CNPJ de nº 667.035.901-25, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 
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qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS 

DE 2013 / 2015 / 2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 8071/2014, 

51493/2017. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) 

executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 25 de 

março de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio Gestora Judiciária- 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008139-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWRO AMORIM FREIRE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1008139-39.2017.8.11.0003 (PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

4.150,52 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: NEWRO AMORIM FREIRE 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: NEWRO AMORIM FREIRE, 

portador(a) do CPF/CNPJ de nº 353.404.441-04, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) 

acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS 

DE 2014,2015,2013- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 52659/2017. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 25 de março de 2020. Débora Yanez 

Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011734-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUEPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PLASTICOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1011734-12.2018.8.11.0003 (PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

5.120,88 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: MARQUEPLAS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA - ME Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) EXECUTADO: MARQUEPLAS INDUSTRIA E COMERCIO 

DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA - ME, portador(a) do CPF/CNPJ de nº 

09.386.857/0001-66, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: 

COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT 

contra a parte executada acima qualificada decorrente do não pagamento 

do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 2015- Certidão(ões) de Dívida Ativa, 

de nºs: 62306/2017. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) 

executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 25 de 

março de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009134-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REGO CARDINAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1009134-52.2017.8.11.0003 (PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

2.498,98 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: RICARDO REGO CARDINAL 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: RICARDO REGO CARDINAL, 

portador(a) do CPF/CNPJ de nº 353.575.501-82, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) 

acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS 

DE 2013,2015- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 57297/2017 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 25 de março de 2020. Débora Yanez 

Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006712-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1006712-07.2017.8.11.0003 (PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

22.115,05 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: PANTA-PANTANAL 

AUTOMOVEIS LTDA - EPP Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: 

PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP, portador(a) do CPF/CNPJ 
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de nº 01.383.744/0001-03, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, 

s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2013,2014,2015 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 39408/2017, 

39409/2017. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) 

executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 25 de 

março de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011351-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROSYSTEM INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30( TRINTA) DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1011351-34.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

149.360,15 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , 

Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-285 POLO PASSIVO: Nome: PROSYSTEM INFORMATICA LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA-MARECHAL DUTRA, 1996, QD 18 LOT 12, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-110 SOCIOS: EDILSON PRUDÊNCIO DE 

SENA- ENDEREÇO: atualmente em lugar incerto e não sabido BRUNO 

MENEZES GUIMARÃES ENDEREÇO: atualmente em lugar incerto e não 

sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO dos corresponsáveis EDILSON 

PRUDÊNCIO DE SENA e BRUNO MENEZES GUIMARÃES, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito 

acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à 

penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) 

executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos RESUMO DA 

INICIAL:2017472249, FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN e FALTA DE RECOLHIMENTO 

ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA DECISÃO: "VISTO. Expeça-se mandado 

de citação dos sócios executados. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito" ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAIZA BERGAMASCO 

SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005131-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30(TRINTA DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1005131-54.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

8.541,20 ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: 

DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-300 POLO PASSIVO: Nome: MARIA APARECIDA MONTEIRO DA 

SILVA Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) 

executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. RESUMO DA INICIAL: cda Nº 

853/2017 e Nº 849/2017, Identificação do Débito : ISSQN (IMPOSTO 

SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PROFISSIONAL 

AUTÔNOMO) DECISÃO: id. 29114999 E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MAIZA BERGAMASCO SILVERIO, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001697-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROTA 90 LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1001697-86.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

929.813,08 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

Avenida República do Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: 

TRANSPORTADORA ROTA 90 LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), na pessoa do Representante 

Legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) 

o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o 

prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos RESUMO DA 

INICIAL: CDA: 2017471477, FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN, RECOLHIMENTO A MENOR DO 

ICMS COM NOTA FISCAL ESCRITURADA DECISÃO: ID do documento: 

29132710 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MAIZA BERGAMASCO SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 26 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004430-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDECLEISON RAMOS DE JESUS (EXECUTADO)

V. R. DE JESUS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO RICCI STIGLIANO (EXECUTADO)

LUCIANA DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1004430-59.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

7.260.958,40 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

Avenida República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano, CÁCERES - MT 

- CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: V. R. DE JESUS EIRELI - ME 

Nome: MARCOS ANTONIO RICCI STIGLIANO Nome: VANDECLEISON 

RAMOS DE JESUS Nome: LUCIANA DIAS DOS SANTOS ENDEREÇOS: 

todos em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO os corresponsáveis MARCOS ANTONIO 

RICCI STIGLIANO, VANDECLEISON RAMOS DE JESUS e LUCIANA DIAS 

DOS SANTOS,ENDEREÇOS: todos em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO , 

dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a 

penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) 

embargos. DECISÃO: ID. 29319514 E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MAIZA BERGAMASCO SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 26 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 
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indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008023-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

FELIX GONCALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ZELY IGNEZ PIETSCH (EXECUTADO)

ENIO CARLOS PIETSCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30(TINTA)DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1008023-62.2019.8.11.0003 Valor da causa: 

5.039.319,91 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS 

LTDA - EPP Endereço: LUIGAR INCERTO E NÃO SABIDO Nome: FELIX 

GONCALVES DE ALMEIDA Endereço: AVENIDA SEBASTIANA MARIA DE 

JESUS, 277, JARDIM PINDORAMA II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-520 Nome: ZELY IGNEZ PIETSCH Endereço: EDMUNDO DE 

BARROS, 412, APTO 81, CENTRO, FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85851-120 

Nome: ENIO CARLOS PIETSCH Endereço: RUA FERNANDO CORRÊA DA 

COSTA, 3586, BAIRRO AEROPORTO, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-100 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO,PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EP, acima 

qualificado(a), na PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, 

s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias 

para opor(oporem) embargos. RESUMO DA INICIAL: CDA 2009562 - 

CRÉDITO ESCRITURADO SEM AUTORIZAÇÃO DO FISCO ESTADUAL E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAIZA BERGAMASCO 

SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 26 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004005-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO AMORO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1004005-32.2018.8.11.0003 Visto Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por NATALÍCIO AMARO DA COSTA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, 

visando receber o valor de R$ 50.542,83, referente às parcelas atrasadas 

do benefício, correspondentes ao período de 01/09/2013 a 30/09/2019 (Id. 

27554110). Intimado, o INSS asseverou que “o cálculo referente ao valor 

principal não está em consonância com a decisão transitada em julgado, 

isso pois a parte autora quis executar ATÉ 09/2019 quando a DIP segundo 

o HISCREWEB foi de 01/07/19”. Assim, pugnou pela exclusão do excesso 

na execução, no importe de R$ 2.124,81, ressaltando que o valor correto 

da execução é R$ 48.842,89 (Id. 29317848). O exequente concordou com 

o valor de R$ 48.842,89, apresentado pelo INSS (Id. 30281392). Assim, 

HOMOLOGO os cálculos de Id. 27554382, tão somente no que se refere 

ao período de 09/2013 a 06/2019, que totaliza o valor de R$ 48.842,89. Em 

atenção ao Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

providencie-se a atualização e o cadastramento da RPV no Sistema SRP. 

Após, expeça-se ofício requisitório à autoridade, na pessoa de quem o 

ente público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do 

seu recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia de depósito na 

c o n t a  j u d i c i a l  v i n c u l a d a  a o  p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento). O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017. Sem prejuízo das providências supra, intimem-se o INSS e 

a Gerência Executiva em Mato Grosso – Agência da Previdência Social de 

Atendimento de Demanda Judicial para providenciarem a correção da 

espécie do benefício do exequente (94, ao invés de 36), no prazo de 15 

(quinze) dias. Incabível a condenação de honorários na hipótese, em 

razão do disposto no artigo 85, § 7º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005297-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEG MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):
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FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005297-81.2020.8.11.0003. VISTO. SEG MED 

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI ajuizou mandado de 

segurança com pedido liminar contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em 

síntese, que atua na área da Medicina e Segurança do Trabalho, 

realizando exames médicos admissionais, demissionais e periódicos, bem 

como elaborando programas de controle da saúde dos trabalhadores no 

ambiente laboral, tais como, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), Programa de Controle Médico Ocupacional (PCMSO), Lauto 

Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, além de outros 

indispensáveis ao controle da saúde do trabalhador. Informa que, em 

razão da pandemia de Coronovírus (COVID-19), colocou álcool gel e 

máscaras à disposição dos funcionários e pacientes, e orientou que seja 

mantida uma distância mínima de 1,5 metros nos atendimentos, acatando, 

assim, as recomendações dos órgãos de saúde. Assevera que, no dia 23 

de março de 2020, o impetrado decretou a suspensão das atividades do 

comércio, por meio do Decreto nº 9.422/200, e ela foi informada que 

deveria suspender suas atividades também, uma vez que iria ser utilizada 

força policial, caso houvesse descumprimento. Alega que tal medida se 

mostra ilegal e abusiva, pois não há previsão legal para suspensão das 

atividades de clínicas, visto que prestam serviços essenciais à população. 

Ressalta que seu direito líquido e certo está respaldo pelo Decreto nº 

421/2020, do Governador do Estado de Mato grosso, Decreto n° 

10.282/2020, do Presidente da República, e pela Medida Provisória nº 

927/2020, do Governo Federal. Ao final, requer a concessão de liminar, 

inaudita altera pars, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, 

para que seja assegurada a reabertura e manutenção das suas 

atividades, por serem essenciais (Id. 30689316). É o relatório. Decido. O 

deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, de acordo com 

o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à 

demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). A concessão da medida constitui faculdade atribuída ao 

Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, 

dependendo o deferimento da relevância do fundamento do pedido e do 

risco da ineficácia da medida, na hipótese de se aguardar a providência 

final. No caso, a impetrante busca a concessão de liminar para que lhe 

seja assegurado o direito de retomar suas atividades, que são 

consideradas essenciais, por força do Decreto Estadual nº 421/2020, 

Decreto Federal n° 10.282/2020, e Medida Provisória nº 927/2020. O 

pedido comporta deferimento, conforme será demonstrado a seguir. Na 

data de 18 de março de 2020, entrou em vigor o Decreto nº 9.407, de 17 

de março de 2020, publicado na edição nº 4.657, do Diário Oficial 

Eletrônico (Diorondon-e), que dispõe sobre ações e medidas para 

minimizar a proliferação, entre a população, do Coronavírus (2019- nCoV), 

no âmbito do Município de Rondonópolis – MT. Referido decreto determinou 

em seu artigo 9º, inúmeras medidas de caráter obrigatório. Por meio do 

Decreto nº 9.422, de 21 de março de 2020, publicado no Diorondon-e nº 

4.661, de 21 de março de 2020, com entrada em vigor na data de sua 

publicação, foi acrescentado no artigo 9º, dentre outros, o inciso XXVIII. In 

verbis: “XXVIII - suspender o funcionamento do comércio local, com 

exceção dos serviços essenciais, a exemplo de hospitais, laboratórios, 

clínicas veterinárias, farmácias, postos de gasolina, empresas de 

distribuição de insumos hospitalares, mercados, açougue”. O Decreto 

Municipal nº 9.426, de 23 de março de 2020, alterou o referido inciso, 

passando a constar da seguinte forma: “XXVIII - suspender o 

funcionamento do comércio local, com exceção dos serviços essenciais, 

a exemplo de hospitais, laboratórios de análises clínicas, clínicas 

veterinárias, farmácias, postos de gasolina, empresas de distribuição de 

insumos hospitalares, mercados, padarias, açougue”. A empresa 

impetrante trata-se de uma clínica de exames médicos do trabalho, que 

efetua exames admissionais, demissionais e periódicos, e elabora 

programas de controle da saúde dos trabalhadores no ambiente laboral. O 

Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos 

e as atividades essenciais, defini como essencial a “assistência à saúde, 

incluídos os serviços médicos e hospitalares” (art. 3º, I) (destaquei). A 

Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre as 

medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19), assim estabelece no art. 15: “Art. 15. Durante o 

estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a 

obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos 

e complementares, exceto dos exames demissionais” (destaquei). O 

Decreto Estadual nº 419, de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto 

nº 421, de 23 de março de 2020, prevê expressamente no § 1º-A, do 

artigo 2º, que “as atividades privadas submetidas a regulamentação 

específica de saúde e medicina do trabalho estão autorizadas a funcionar 

com distanciamento inferior ao disposto no § 1º deste artigo, respeitadas 

as normas sanitárias em vigor” (destaquei). O § 1º, do artigo 2º, 

estabelece que: “Fica autorizado o funcionamento das atividades privadas 

que possam ser exercidas com respeito ao distanciamento mínimo de 1,5m 

entre as pessoas e seguirem às demais normas sanitárias de prevenção à 

disseminação ao coronavírus”. Como se vê, as atividades de assistência à 

saúde e às relativas a medicina do trabalho são consideradas essenciais, 

até porque a realização de exames demissionais são indispensáveis, 

inclusive durante o estado de calamidade pública decorrente do 

coronavírus (covid-19), conforme estabelece o regulamento federal. 

Dessa forma, o atendimento da empresa impetrante é essencial e deve 

continuar sendo fornecido. Sem sombra de dúvidas estamos passando 

por um período delicado, visando a contenção da proliferação do 

coronavírus, entretanto, os serviços essenciais devem permanecer 

funcionando. Portanto, resta claro que a determinação de fechamento da 

empresa impetrante é ilegal, já que a atividade desempenhada por esta se 

inclui como essencial e, por esta razão, não pode parar. Na hipótese, o 

perigo de dano é evidente, já que a manutenção de fechamento da 

empresa impetrante gerará sérios prejuízos à população que necessita 

dos serviços de saúde ofertados pela impetrante, mormente aos 

empregadores e empregados que dependem da realização de exames 

demissionais. Assim, o deferimento da liminar almejada é medida que se 

impõe, já que os requisitos legais foram preenchidos. Com essas 

considerações e, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, 

CONCEDO a ordem de segurança pretendida, para assegurar a reabertura 

e a continuidade das atividades exercidas pela impetrante, a fim de que 

permaneça oferecendo seus serviços com atendimento ao público, 

devendo, para tanto, adotar todas as medidas de proteção, higienização e 

controle de acesso para que se evite aglomerações de pessoas no 

interior do estabelecimento, bem como as cautelas para redução da 

transmissibilidade da covid-19, nos termos do inciso X, do artigo 4º do 

Decreto Municipal nº 9.407/20, alterado pelo nº 9.426/20, e do § 7º, do 

artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282/20. Em razão da urgência, servirá a 

presente decisão como mandado para cessação dos efeitos do ato 

impugnado até o deslinde da presente demanda. Notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações 

que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do feito 

ao Município de Rondonópolis, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe 

cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. 

Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não informações, 

manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias 

(art. 12 da referida lei). Após, providencie-se a conclusão dos autos para 

sentença. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Rondonópolis, quinta-feira, 26 de março de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005289-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

PROCESSO nº 1005289-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: SAÚDE 

OCUPACIONAL SERVICE LTDA - EPP POLO PASSIVO: Prefeito Municipal 

de Rondonópolis FINALIDADE: Intimação da advogada da parte autora 

JANIELLY LOPES DOS SANTOS, OAB/MT nº 19.882, para tomar ciência da 

r. decisão, que deferiu em parte a LIMINAR: "Vistos etc. Trata-se de 
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Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Saúde 

Ocupacional Service LTDA, em face de ato, teoricamente, arbitrário e ilegal 

praticado pelo Prefeito do Município de Rondonópolis, apontando-o como 

autoridade coatora. Sustenta a impetrante que é empresa que se dedica 

exclusivamente à saúde ocupacional, realizando exames de admissão, 

demissão e periódicos para empresa privadas. Afirma que em razão da 

pandemia ocasionada com o coronavírus (COVID-19), diversos entes 

federados passaram a adotar medidas preventivas de propagação de tal 

vírus, dentre eles o fechamento de estabelecimentos comerciais e 

indústrias, mantendo-se apenas em funcionamento os serviços 

essenciais. Pontua que sua atividade econômica é de natureza essencial, 

visto que presta serviços de assistência à saúde, na forma estabelecida 

pelo Decreto Federal nº 10.282/2020, bem como pelos Decretos Municipais 

expedidos pela autoridade coatora. Ainda, a Medida Provisória nº 

927/2020 teria determinado que durante o período de calamidade pública 

se manteria obrigatório a realização de exames demissionais, um dos 

serviços prestados pela impetrante. Ocorre que, o Prefeito Municipal teria 

determinado que a impetrante fechasse suas portas em face os Decretos 

Municipais expedidos, conduta que atribui como arbitraria e ilegal. Em vista 

disto, pugnou a impetrante para que, liminarmente, lhe fosse assegurado o 

direito de funcionar a fim de assegurar a prestação de serviços 

essenciais na área de saúde, ainda quando este bem jurídico se encontra 

mundialmente assolado por conta da pandemia do COVID-19. A inicial veio 

instruída com documentos. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 

Fundamento e decido. O mandado de segurança é ação constitucional 

fundamentada na proteção ao direito líquido e certo ameaçado por 

ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública. O direito líquido e 

certo, é aquele, manifesto, quanto à existência, e delimitado em sua 

extensão, cujos requisitos possam ser aferidos de plano, em exame de 

elementos pré-constituídos. Como cediço, por determinação da Lei nº 

12.016/09, as concessões de provimento jurisdicional antecipatório da 

pretensão processual, sejam de natureza de medida liminar, seja de 

natureza de antecipação de tutela, estão adstritas aos comandos 

provenientes do Estatuto Processual Civil, cabendo ao magistrado adotar 

as medidas que considerar adequadas para sua efetivação, 

observando-se, no que couber, as normas atinentes ao cumprimento 

provisório de sentença, conforme inteligência do artigo 297 do CPC. Neste 

sentido, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que para que se antecipem os efeitos da tutela, conforme 

pretendido pelo impetrante, é absolutamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – de 

sorte que, na hipótese de não estar previamente demonstrada a 

satisfação de tais requisitos, de rigor o indeferimento do pedido, 

providencia esta também adotável quando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida concedida. No caso em análise, sustenta a 

parte impetrante que presta serviços na área de saúde, o que é inconteste 

pelos documentos que carreiam o feito, ainda por ser empresa 

reconhecida neste segmento no Município de Rondonópolis. Pelo que se 

verifica, os Decretos Municipais expedidos excepcionou categoricamente 

que os serviços relacionados à saúde são essenciais e não poderiam ser 

paralisados para evitar sérios prejuízos à administração e riscos à 

população (art. 2º do Decreto 9.425/2020). O Decreto Federal nº 

10.282/2020, o qual veio a regulamentar a Lei Federal nº 13.979/2020, que 

dispôs sobre as medidas de enfretamento ao COVID-19, dispôs 

expressamente que os serviços de assistência à saúde são considerados 

serviços essenciais, vejamos: Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 

13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos 

serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São 

serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...) I - 

assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;” Ainda 

a Medida Provisória 927/2020 em artigo 15 determina a realização do 

exame demissional durante o período da pandemia do COVID-19, o que 

somente será dispensável caso o trabalhador tenha realizado o exame 

nos últimos 180 dias. Nesta toada, portanto, devem ser considerados 

como atividade essencial toda aquela que garanta o mínimo existencial, 

garantindo que sejam entregues à sociedade serviços adequados à saúde 

e demais direitos sociais, como o direito ao trabalho, a fim de evitar danos 

ainda mais graves que o próprio vírus causador da pandemia. É de se 

ressaltar que o próprio ato público atacado expressamente consignou a 

manutenção do funcionamento de serviços essenciais à saúde, não se 

mostrando crível que em tempos de crise na saúde pública se determine o 

fechamento de unidades de assistência a tal bem jurídico. Certo é que, em 

tempos de crise na saúde pública, a impetrante deverá adotar além dos já 

rotineiros protocolos sanitários, outras medidas de segurança, para 

manter tanto a segurança do serviços prestado por ela como seus 

funcionários e pacientes livres de quaisquer atos que os exponham em 

risco de serem contaminados pelo COVID-19, seguindo rigorosamente 

todos os protocolos de higiene determinados pelo Ministério da Saúde. 

Deverá, ainda, a impetrante: 1) Disponibilizar em locais de fácil acesso a 

todas as pessoas que se encontrarem dentro de suas dependências 

álcool em gel 70%; 2) Instalar cartazes orientativos de prevenção ao 

COVID-19; 3) Não permitir em suas dependências a permanência de 

qualquer pessoa que venha apresentar quaisquer sintomas do COVID-19 

ou daqueles que se enquadrem nos grupos de riscos sem equipamentos 

que visam minimizar sua contaminação ou a de terceiros, sendo da 

impetrante a obrigação de disponibilizar tais equipamentos (máscaras, 

luvas, etc.); 4) Estabelecer horário especial para atendimento das 

pessoas que se enquadrarem dentro do grupo de riscos para o COVID-19, 

assim definido pelo Ministério da Saúde; 5) Utilizar meio cientifico para 

verificação da temperatura daqueles que vierem a entrar e sair de suas 

instalações, adotando as medidas de segurança e protocolos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde para verificação da contaminação 

do paciente pelo COVID-19, não permitindo a entrada daqueles que se 

recusarem se submeter a tal medida; 6) Não permitir que pessoas se 

sentem em distância inferior a de 1,5 metros; 7) Deverá também manter em 

suas dependências apenas aquelas pessoas que forem essenciais para 

desenvolvimento de sua atividade, fazendo forte fiscalização quanto a 

presença desnecessária de pessoas em suas dependências; e, 8) 

Priorize, quando puder, medidas alternativas de trabalho, como o 

teletrabalho; Tais medidas de segurança deverão ser adotadas enquanto 

ainda estiver em vigência do ato público atacado. Ante o exposto, 

satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, conforme assentado acima, autorizando que a 

empresa impetrante exerça sua atividade empresarial. Fica a impetrante 

ainda obrigada a comprovar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

adoção das medidas de segurança descritas na inicial. Caso a Impetrante 

venha descumprir quaisquer das medidas de segurança ora 

determinadas, diante seu poder econômico e o bem jurídico em discussão, 

fixo multa diária em seu desfavor no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais), sem prejuízo de revogação da medida liminar. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade coatora sobre o conteúdo da petição inicial, bem como para 

que tome ciência da liminar concedida, com cópia dos documentos, para 

que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. NOTIFIQUE-SE, também, o órgão 

de representação jurídica a qual a autoridade coatora está vinculada, 

para, querendo, na condição de órgão de representação judicial de 

pessoa jurídica interessada, manifeste-se no feito, nos termos do art. 7º, 

inc. II da Lei 12.016/09. Na sequência, vistas ao Ministério Público, pelo 

prazo de 10 (dez) dias, como determina o artigo 12, da Lei nº 12.016/2009, 

e após, conclusos para sentença. DETERMINO que se oficie à Vigilância 

Sanitária Municipal para que fiscalize periodicamente a impetrante, 

averiguando a adoção das medidas de segurança determinadas nesta 

decisão, devendo comunicar imediatamente qualquer descumprimento de 

medida de segurança a este juízo através do e-mail 

roo.2fazenda@tjmt.jus.br. Tendo em vista o forte esquema de fiscalização 

adotado pela Polícia Militar quanto ao cumprimento do Decreto em 

referência, oficie-se o Batalhão da Polícia Militar deste Município 

informando-o do teor desta decisão, bem como para que contribuam no 

que puder com o cumprimento desta. Intimem-se. Cumpra-se, EM REGIME 

DE PLANTÃO. Dada a urgência do pleito, assim como o funcionamento do 

Poder Judiciário em home office, a fim de dar celeridade ao cumprimento 

desta decisão, serve esta como mandado e ofício. Às providências 

necessárias." 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005290-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

PROCESSO nº. 1005290-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: GD COMERCIO 

DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA POLO PASSIVO: Prefeito Municipal 

de Rondonópolis FINALIDADE: Intimação das advogadas da parte 

Impetrante, Drª SIRLÉIA STROBEL, OAB/MT nº 5.256 e, Drª LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA, OAB/MT nº 14102 acerca da r. decisão de 

concedeu em parte a LIMINAR pretendida. DECISÃO: "Vistos etc. Trata-se 

de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por GD 

COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA em face de ato, 

teoricamente, arbitrário e ilegal praticado pelo Prefeito do Município de 

Rondonópolis, apontando-o como autoridade coatora. Sustenta a 

impetrante que é uma empesa que atua no comércio de atacado e varejo 

de mangueiras, borrachas, rolamentos para maquinários agrícolas, 

veículos, caminhões e ainda máscaras respiratórias. Relata que a 

atividade da impetrante é a distribuição mangueiras, borrachas em geral e 

de rolamentos que são peças essenciais para o funcionamento de 

maquinários de frigoríficos, máquinas colheitadeiras, plantadeiras e de 

armazenamento de grãos e ainda para o funcionamento de caminhões e 

de veículos. Pontuando que “se a distribuição de autopeças parar, 

inevitavelmente um elo da corrente produtiva, se dissipará, causando um 

colapso geral, que resultará no desabastecimento geral”. Afirma que em 

razão da pandemia ocasionada com o coronavírus (COVID-19), diversos 

entes federados passaram a adotar medidas preventivas de propagação 

de tal vírus, dentre eles o fechamento de estabelecimentos comerciais e 

indústrias, mantendo-se apenas em funcionamento os serviços 

essenciais. Afirma que diversos atos normativos estaduais e federais 

permitiram que durante este tempo de crise na saúde pública o transporte 

de cargas não fosse afetado, a fim de evitar desabastecimento de 

alimentos, suprimentos médicos e outros itens essenciais à sobrevivência 

humana. Ainda, tece considerações quanto a diversos veículos públicos 

essenciais à manutenção da ordem e da saúde pública que utilizam dos 

produtos comercializados pela impetrante. Relata que para que tais 

serviços não venham paralisar necessita exercer sua atividade 

econômica, eis que vende peças para conserto de veículos, como 

caminhões, carretas, ônibus, ambulâncias e viaturas, vindo a ocorrer 

perdas inimagináveis, desabastecendo a população de produtos e 

serviços essenciais, ainda, instalando um caos social. Ocorre que, o 

Prefeito Municipal teria editado o Decreto nº 9.415 e 9.422/2020, 

determinando a suspensão do comércio local e o funcionamento das 

indústrias, sem qualquer tipo de ressalva, como por exemplo daquelas que 

atuam garantindo a alimentação, saúde e segurança de toda a sociedade. 

Em vista disto, pugnou a impetrante para que, liminarmente, lhe fosse 

assegurado o direito de funcionar a fim de assegurar a entrega de 

produtos indispensáveis a sobrevivência humana neste tempo de crise na 

saúde pública mundial. A inicial veio instruída com documentos. Vieram-me 

os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e decido. O mandado de 

segurança é ação constitucional fundamentada na proteção ao direito 

líquido e certo ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade 

pública. O direito líquido e certo, é aquele, manifesto, quanto à existência, 

e delimitado em sua extensão, cujos requisitos possam ser aferidos de 

plano, em exame de elementos pré-constituídos. Como cediço, por 

determinação da Lei nº 12.016/09, as concessões de provimento 

jurisdicional antecipatório da pretensão processual, sejam de natureza de 

medida liminar, seja de natureza de antecipação de tutela, estão adstritas 

aos comandos provenientes do Estatuto Processual Civil, cabendo ao 

magistrado adotar as medidas que considerar adequadas para sua 

efetivação, observando-se, no que couber, as normas atinentes ao 

cumprimento provisório de sentença, conforme inteligência do artigo 297 

do CPC. Neste sentido, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 

do Código de Processo Civil, que para que se antecipem os efeitos da 

tutela, conforme pretendido pelo impetrante, é absolutamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo – de sorte que, na hipótese de não estar previamente 

demonstrada a satisfação de tais requisitos, de rigor o indeferimento do 

pedido, providencia esta também adotável quando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida concedida. No caso em análise, sustenta a 

parte impetrante que atua dentro de uma cadeia produtiva da indústria e 

agricultura, vez que garante que serviços essenciais se mantenham em 

ordem, principalmente o transporte de cargas e passageiros, fornecendo 

peças para conserto de veículos pesados, bem como fornecendo peças 

para maquinários agrícolas. Não é de se olvidar que no mundo 

contemporâneo não seja possível sobreviver com a ausência do 

transporte rodoviário de cargas ou até mesmo o transporte coletivo de 

passageiros, cuja manutenção de suas atividades só é possível graças a 

empresas como a impetrante, a qual fornece peças de reposição para 

veículos pesados que mantém nossas cidades em pleno funcionamento. 

Um caminhão que venha estragar poderá desabastecer determinada 

região, cuja solução poderia se dar com uma simples peça a disposição 

nas prateleiras da empresa impetrante. Deste modo, é inegável que a 

liminar deve ser deferida, a fim de manter atividades essenciais em pleno 

funcionamento. Pelo que se verifica do ato arbitrário combatido, o Decreto 

Municipal nº 9.415/2020, determinou categoricamente a suspenção do 

funcionamento das indústrias e comércios localizados neste município, 

sem, contudo, fazer quaisquer tipos de ressalvas quanto a atividade 

desenvolvida pelo comércio que seja considerada essencial. O Decreto 

Federal nº 10.282/2020, o qual veio a regulamentar a Lei Federal nº 

13.979/2020, que dispôs sobre as medidas de enfretamento ao COVID-19, 

dispôs expressamente diversos tipos de serviços essenciais que para 

regular funcionamento dependem da atividade da impetrante, dentre elas 

aquelas que necessitam do serviço de transporte de cargas, vejamos: 

“Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão 

resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e 

atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e 

atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles 

que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 

segurança da população, tais como: (...) XII - produção, distribuição, 

comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do 

comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 

XXII - transporte e entrega de cargas em geral; XXV - transporte de 

numerário; XXVII - produção, distribuição e comercialização de 

combustíveis e derivados; § 2º Também são consideradas essenciais as 

atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos 

necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento 

dos serviços públicos e das atividades essenciais.” Nesta toada, portanto, 

devem ser considerados como atividade essencial toda aquela que 

garanta o mínimo existencial, garantindo que sejam entregues à sociedade 

alimentos, medicamentos, itens de higiene e combustíveis, para tanto, se 

faz imprescindível a atuação da impetrante, a fim de evitar danos ainda 

mais graves que o próprio vírus causador da pandemia. É de se ressaltar 

que o próprio ato público atacado expressamente consignou a 

manutenção do funcionamento de supermercados e postos de 

combustíveis, por exemplo, de modo que para haver produtos essenciais 

à venda em tais locais se faz necessário que se mantenha em 

funcionamento toda a cadeia produtiva dos itens essenciais a 

sobrevivência humana, dentre tais serviços, o transporte das cargas até 

tais estabelecimentos. Evidentemente não há como alimentos e 

combustível serem postos à venda para sociedade sem que sejam 

transportados até o comércio, de modo que para manter abastecida toda a 

sociedade, não só a rondonopolitana, mas também aquelas que sejam 

atendidas pelas clientes da impetrante, a liminar perquirida deve ser 

concedida. Em tempos de crise, como a enfrentada pela população 

mundial, todos devem de alguma forma contribuir para erradicação do 

vírus que amedronta bilhões de pessoas em todo o mundo. Ocorre que, 

não obstante a importância da atividade empresarial da impetrante 

destacada anteriormente, as unidades da impetrante nesta comarca 

deverão funcionar de portas fechadas ao público em geral, de modo que 

suas unidades comerciais não poderão atender presencialmente seus 

clientes, devendo neste tempo de crise atende-los por telefone ou outro 

meio tecnológico que julgar conveniente, ficando permitida tão somente a 

retirada de seus produtos de suas unidades, a fim de evitar aglomeração 

de pessoas. Certo é que, em tempos de crise na saúde pública, a 

impetrante deverá adotar além dos já rotineiros protocolos sanitários, 

outras medidas de segurança, para manter tanto o produto desenvolvido 

por ela como seus funcionários livre de quaisquer atos que os exponham 

em risco de serem contaminados pelo COVID-19, seguindo rigorosamente 

todos os protocolos de higiene determinados pelo Ministério da Saúde. 

Ainda, deverá a impetrante: 1) Disponibilizar em locais de fácil acesso a 

todas as pessoas que se encontrarem dentro de suas dependências 

álcool em gel 70%; 2) Instalar cartazes orientativos de prevenção ao 

COVID-19; 3) Não permitir em suas dependências a permanência de 
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qualquer pessoa que venha apresentar quaisquer sintomas do COVID-19 

ou daqueles que se enquadrem nos grupos de riscos; 4) Utilizar meio 

cientifico para verificação da temperatura daqueles que vierem a entrar e 

sair de suas instalações, não permitindo a entrada daqueles que se 

recusarem se submeter a tal medida; 5) Deverá também manter em suas 

dependências apenas aquelas pessoas que forem essenciais no 

desenvolvimento de sua atividade, assim como sua comercialização, 

fazendo forte fiscalização quanto a presença desnecessária de pessoas 

em suas dependências; e, 6) Priorize, quando puder, medidas alternativas 

de trabalho, como o teletrabalho; Tais medidas de segurança deverão ser 

adotadas enquanto ainda estiver em vigência o ato público atacado. Ante 

o exposto, satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido 

de tutela provisória de urgência, conforme assentado acima, autorizando 

que a empresa impetrante exerça sua atividade empresarial, de portas 

fechadas ao público em geral, conforme assentado anteriormente. Fica a 

impetrante ainda obrigada a comprovar no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas a adoção das medidas de segurança descritas acima. Caso a 

Impetrante venha descumprir quaisquer das medidas de segurança ora 

determinadas, diante seu poder econômico e o bem jurídico em discussão, 

fixo multa diária em seu desfavor no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), 

sem prejuízo de revogação da medida liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

coatora sobre o conteúdo da petição inicial, bem como para que tome 

ciência da liminar concedida, com cópia dos documentos, para que preste 

as informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7º, inciso 

I, da Lei nº 12.016/2009. NOTIFIQUE-SE, também, o órgão de 

representação jurídica a qual a autoridade coatora está vinculada, para, 

querendo, na condição de órgão de representação judicial de pessoa 

jurídica interessada, manifeste-se no feito, nos termos do art. 7º, inc. II da 

Lei 12.016/09. Na sequência, vistas ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias, como determina o artigo 12, da Lei nº 12.016/2009, e após, 

conclusos para sentença. DETERMINO que se oficie à Vigilância Sanitária 

Municipal para que fiscalize periodicamente a impetrante, averiguando a 

adoção das medidas de segurança determinadas nesta decisão, devendo 

comunicar imediatamente qualquer descumprimento de medida de 

segurança a este juízo através do e-mail roo.2fazenda@tjmt.jus.br. Tendo 

em vista o forte esquema de fiscalização adotado pela Polícia Militar 

quanto ao cumprimento do Decreto em referência, oficie-se o Batalhão da 

Polícia Militar deste Município informando-o do teor desta decisão, bem 

como para que contribuam no que puder com o cumprimento desta. 

Intimem-se. Cumpra-se, EM REGIME DE PLANTÃO. Dada a urgência do 

pleito, assim como o funcionamento do Poder Judiciário em home office, a 

fim de dar celeridade ao cumprimento desta decisão, serve esta como 

mandado e ofício. Às providências necessárias." 25 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001152-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIEIRA DA SILVA RODEGUER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

PROCESSO nº 1001152-79.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: LUCILENE 

VIEIRA DA SILVA RODEGUER POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da 

advogada da parte requerente, Drª MICHELLY FERNANDA MELCHERT, 

OAB/MT nº 18.610, para se manifestar acerca da petição do requerido - ID 

nº 30409804.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000329-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

PROCESSO nº 1000329-47.2016.8.11.0003 POLO ATIVO: JORGE 

AMERICO TAVARES CARVALHO POLO PASSIVO: DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do advogado do 

Impetrante, Dr. JUSSIANEY VIEIRA VASCONCELOS, OAB/MT 11.287, para 

tomar ciência do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006953-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO nº 1006953-10.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: SANEAR - 

SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT e outros 

POLO PASSIVO: PEDRO PEREIRA CAMPOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, através de seus patronos 

constituídos, Dr. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, OAB/MT 14.885 e, 

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES, OAB/MT 25638-O, para tomarem 

ciência do r. despacho de ID 30692236: "Vistos etc. Em homenagem ao 

princípio da cooperação e, até pelo que dispõe o §3º do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, entendo por relevante ao deslinde da 

controvérsia instaurada a prévia intimação das partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indiquem com precisão as provas que objetivam 

produzir, fundamentando a pertinência destas sob pena de indeferimento. 

Na sequência, retornem-me os autos conclusos para saneamento do feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005351-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA (IMPETRANTE)

TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA (IMPETRANTE)

TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por TAIPA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA e suas filiais, em 

face de ato, teoricamente, arbitrário e ilegal praticado pelo Prefeito do 

Município de Rondonópolis, apontando-o como autoridade coatora. 

Sustenta as impetrantes que são empresas destinadas ao comércio 

varejista de materiais para construção, materiais hidráulicos, elétrico, 

materiais para pintura, ferragens e ferramentas. Afirma que em razão da 

pandemia ocasionada com o coronavírus (COVID-19), diversos entes 

federados passaram a adotar medidas preventivas de propagação de tal 

vírus, dentre eles o fechamento de estabelecimentos comerciais e 

indústrias, mantendo-se apenas em funcionamento os serviços 

essenciais. Afirma que o Prefeito Municipal teria baixado diversos 

Decretos regulamentando o funcionamento de estabelecimentos 

comerciais no município, como os de ns. 9.407, 9.422 e 9.426, todos de 

2020. Nos referidos Decretos Municipais restaram consignados o 
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fechamento de todos os estabelecimentos comerciais do Município que 

não fossem extremamente essenciais, como o caso da impetrante. 

Todavia, sustenta que no dia de hoje (26/03/2020) o Governador do 

Estado de Mato Grosso teria editado o Decreto Estadual nº 425/2020, 

permitindo expressamente que empresas com a das impetrantes 

pudessem funcionar, de modo que os Decretos Municipais estariam em 

contradição com o Decreto Estadual, mais recente. Adentra ainda ao 

tópico em que o Decreto Estadual vinculou os municípios do Estado a 

seguirem suas determinações, somente podendo contrariá-lo caso 

houvesse justificativa técnico-científica que justificasse tal providência no 

âmbito local, o que não seria o caso vertente. Em vista disto, pugnou a 

impetrante para que, liminarmente, lhe fosse assegurado o direito de 

funcionar a fim de assegurar a entrega de produtos indispensáveis a 

construção civil. A inicial veio instruída com documentos. Vieram-me os 

autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e decido. O mandado de 

segurança é ação constitucional fundamentada na proteção ao direito 

líquido e certo ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade 

pública. O direito líquido e certo, é aquele, manifesto, quanto à existência, 

e delimitado em sua extensão, cujos requisitos possam ser aferidos de 

plano, em exame de elementos pré-constituídos. Como cediço, por 

determinação da Lei nº 12.016/09, as concessões de provimento 

jurisdicional antecipatório da pretensão processual, sejam de natureza de 

medida liminar, seja de natureza de antecipação de tutela, estão adstritas 

aos comandos provenientes do Estatuto Processual Civil, cabendo ao 

magistrado adotar as medidas que considerar adequadas para sua 

efetivação, observando-se, no que couber, as normas atinentes ao 

cumprimento provisório de sentença, conforme inteligência do artigo 297 

do CPC. Neste sentido, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 

do Código de Processo Civil, que para que se antecipem os efeitos da 

tutela, conforme pretendido pelo impetrante, é absolutamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo – de sorte que, na hipótese de não estar previamente 

demonstrada a satisfação de tais requisitos, de rigor o indeferimento do 

pedido, providencia esta também adotável quando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida concedida. No caso em análise, sustenta a 

parte impetrante que atua no ramo de venda de materiais para construção 

civil e ferragens, a qual estaria impossibilitada de exercer suas atividades 

em razão de Decreto Municipal proibindo o funcionamento de empresas 

que não prestassem serviços essenciais. Todavia, em virtude da edição 

de Decreto Estadual nº 425/2020, publicado na data de hoje, ficou 

autorizado o desenvolvimento da atividade empresarial da impetrante, 

vejamos: “Art. 4º Fica permitido o funcionamento das seguintes atividades: 

XIII - estabelecimentos que comercializam peças automotivas, materiais 

elétricos e de construção, preferencialmente atendendo delivery, 

observados os casos emergências;” Ainda, tal Decreto acabou por 

vincular os atos já expedidos ou a serem expedidos pelos Prefeitos 

Municipais, os quais só poderiam contrariar o Decreto Estadual mediante 

justificativa técnica-científica que justificasse tal providência em âmbito 

local, vejamos: “Art. 13 As normas dispostas neste decreto vinculam os 

municípios, que somente podem adotar medidas não farmacológicas mais 

restritivas mediante fundamentação técnico-científica que justifique a 

providência no âmbito local.” Não houve em âmbito municipal nenhuma 

justificativa técnico-científica para que determinasse a paralisação 

completa das atividades das impetrantes, o que pode ser relativizado 

assegurando todos os direitos sociais dos cidadãos rondonopolitanos. 

Deste modo, inegável que a pretensão liminar deva ser concedida 

parcialmente, visto que as impetrantes pugnam pelo seu regular 

funcionamento, adotando apenas algumas medidas como a redução de 

clientes dentro de suas lojas, contudo, em tempos de crise, como a 

enfrentada pela população mundial, todos devem de alguma forma 

contribuir para erradicação do vírus que amedronta bilhões de pessoas 

em todo o mundo. Ocorre que, não obstante a importância da atividade 

empresarial da impetrante, as unidades da impetrante nesta comarca 

deverão funcionar de portas fechadas ao público em geral, de modo que 

suas unidades comerciais não poderão atender presencialmente seus 

clientes, devendo neste tempo de crise atende-los por telefone ou outro 

meio tecnológico que julgar conveniente, ficando permitida tão somente a 

retirada de seus produtos de suas unidades, a fim de evitar aglomeração 

de pessoas. O próprio Decreto Estadual determinou que se priorizassem 

tal medida, como entregas delivery, deixando os atendimentos presenciais 

apenas para casos de urgência. Ocorre que, prima facie, a atividade 

empresarial desenvolvida pela impetrante não se pode ter como urgente e 

as que assim poderiam se caracterizar poderia ser facilmente contornável 

com o atendimento por meios tecnológicos. Certo é que, em tempos de 

crise na saúde pública, a impetrante deverá adotar além dos já rotineiros 

protocolos sanitários, outras medidas de segurança, para manter tanto o 

produto desenvolvido por ela como seus funcionários livre de quaisquer 

atos que os exponham em risco de serem contaminados pelo COVID-19, 

seguindo rigorosamente todos os protocolos de higiene determinados pelo 

Ministério da Saúde. Ainda, deverá a impetrante: 1) Disponibilizar em locais 

de fácil acesso a todas as pessoas que se encontrarem dentro de suas 

dependências álcool em gel 70%; 2) Instalar cartazes orientativos de 

prevenção ao COVID-19; 3) Não permitir em suas dependências a 

permanência de qualquer pessoa que venha apresentar quaisquer 

sintomas do COVID-19 ou daqueles que se enquadrem nos grupos de 

riscos; 4) Utilizar meio cientifico para verificação da temperatura daqueles 

que vierem a entrar e sair de suas instalações, não permitindo a entrada 

daqueles que se recusarem se submeter a tal medida; 5) Deverá também 

manter em suas dependências apenas aquelas pessoas que forem 

essenciais no desenvolvimento de sua atividade, assim como sua 

comercialização, fazendo forte fiscalização quanto a presença 

desnecessária de pessoas em suas dependências; e, 6) Priorize, quando 

puder, medidas alternativas de trabalho, como o teletrabalho; Tais medidas 

de segurança deverão ser adotadas enquanto ainda estiver em vigência o 

ato público atacado. Ante o exposto, satisfeitos os requisitos do artigo 300 

do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, conforme 

assentado acima, autorizando que a empresa impetrante exerça sua 

atividade empresarial, de portas fechadas ao público em geral, conforme 

assentado anteriormente. Fica a impetrante ainda obrigada a comprovar no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas a adoção das medidas de segurança 

descritas acima. Caso a Impetrante venha descumprir quaisquer das 

medidas de segurança ora determinadas, diante seu poder econômico e o 

bem jurídico em discussão, fixo multa diária em seu desfavor no valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais) por estabelecimento, sem prejuízo de 

revogação da medida liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora sobre o 

conteúdo da petição inicial, bem como para que tome ciência da liminar 

concedida, com cópia dos documentos, para que preste as informações 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 

12.016/2009. NOTIFIQUE-SE, também, o órgão de representação jurídica a 

qual a autoridade coatora está vinculada, para, querendo, na condição de 

órgão de representação judicial de pessoa jurídica interessada, 

manifeste-se no feito, nos termos do art. 7º, inc. II da Lei 12.016/09. Na 

sequência, vistas ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias, como 

determina o artigo 12, da Lei nº 12.016/2009, e após, conclusos para 

sentença. DETERMINO que se oficie à Vigilância Sanitária Municipal para 

que fiscalize periodicamente a impetrante, averiguando a adoção das 

medidas de segurança determinadas nesta decisão, devendo comunicar 

imediatamente qualquer descumprimento de medida de segurança a este 

juízo através do e-mail roo.2fazenda@tjmt.jus.br. Tendo em vista o forte 

esquema de fiscalização adotado pela Polícia Militar quanto ao 

cumprimento do Decreto em referência, oficie-se o Batalhão da Polícia 

Militar deste Município informando-o do teor desta decisão, bem como para 

que contribuam no que puder com o cumprimento desta. Intimem-se. 

Cumpra-se, EM REGIME DE PLANTÃO. Dada a urgência do pleito, assim 

como o funcionamento do Poder Judiciário em home office, a fim de dar 

celeridade ao cumprimento desta decisão, serve esta como mandado e 

ofício. Às providências necessárias. Rondonópolis/MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700957 Nr: 12119-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINEI ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:
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 . 3. Dispositivo.I – INDEFIRO o pleito defensivo formulado às fls. 169/170.II 

– Remetam-se os autos à Defensoria Pública para, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, apresentar memoriais. III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702380 Nr: 50-50.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO PEREIRA DE SOUZA, 

ALISSON SANTOS DA SILVA, VINICIUS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA 

- OAB:18.839 MT

 [...].Desta feita, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que, entre vários 

dispositivos, suspende as atividades externas do Poder Judiciário, 

inclusive a realização de audiências instrutórias de réus presos, sessões 

de Tribunal de Júri de réus presos e audiências de custódia e outros até o 

dia 20 de abril de 2020.3. Dispositivo.I – INDEFIRO o pleito defensivo 

formulado às fls. 198/199.II – Considerando a necessidade de 

readequação da pauta de audiência deste Juízo, REDESIGNO a audiência 

destes autos para o dia 19 de maio de 2020, às 14h40min.III – 

Promovam-se as devidas intimações com a urgência necessária, posto 

que se trata de feito de réu preso.IV – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 703020 Nr: 584-91.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 I – REVOGO a prisão preventiva do acusado DEUSDETE BISPO DE 

OLIVEIRA, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares diversas 

da prisão:

a) Comparecimento mensal e obrigatório em Juízo – após encerrada a 

restrição decorrente da pandemia de coronavírus;

b) Comparecimento a todos os atos processuais;

c) Não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo;

d) Não se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem 

autorização judicial;

e) Não se envolver em qualquer novo fato delitivo.

 II – Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado, colocando-o em 

liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 48/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Recurso Inominado n. 

5/2020, CIA n. 0711535-56.2020.8.11.0015, determinando o retorno do 

servidor Matheus dos Santos Costa ao exercício do trabalho na secretaria 

da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, até a conclusão do julgamento 

de mérito do recurso;

 RESOLVE:

 REVOGAR, em parte a portaria 38/2020-cnpar, tornando sem efeito a 

lotação do servidor Matheus dos Santos Costa, matrícula 23501, Analista 

Judiciário PTJ, na secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, 

retornando o referido servidor a secretaria da 4ª Vara Criminal, até a 

conclusão do julgamento de mérito dos autos do Recurso Inominado n. 

5/2020, CIA n. 0711535-56.2020.8.11.0015;

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

Sinop, 26 de Março de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001279-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora, para dar prosseguimento ao feito, pugnando o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014170-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBINO RIGATTI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, em cumprimento à 

Portaria CGJ Nº 142 de 08/11/2019, que determina o cumprimento de 

mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, quando se 

tratar de processo eletrônico que tramita do sistema PJE, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010172-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

SCHEILA PRISCILA QUIROLLI OAB - PR40020 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA OAB - PR76169 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alberto Schneider (REQUERIDO)

Rosane Rempel Schneider (REQUERIDO)
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Roque Schneider (REQUERIDO)

Tarcísio Schneider (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 310,00 (trezentos 

e dez reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006960-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI LOURENCO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001442-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ANTONIO MASTELARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002968-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE FATIMA BRAGA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002968-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: TEREZINHA DE FATIMA BRAGA SOARES 

Vistos em correição. Ante a manifestação da parte autora no Id. 

20275671, anote-se esta última para fins das intimações de estilo, em 

nome do advogado indicado. No mais, prossiga a parte autora, em 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo, 

por abandono, com a consequente revogação da liminar ora concedida. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012411-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVO PAULO ULIANA (REU)

DS MECANICA DIESEL LTDA (REU)

SHEILA ADRIANA DE NORONHA ULIANA (REU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 
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informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008531-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS 00023877197 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST MOB REG NORTE DO EST MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

HENRIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Ante a juntada do extrato Renajud, intime-se à parte credora para se 

pronunciar em 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO CARLOS COMIN (EXECUTADO)

MARINES COMIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Código nº 1000133-41.2016.8.11.0015 Tendo em vista o 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores através do sistema 

BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em ativos financeiros, 

além do que os valores localizados são irrisórios em relação ao valor do 

débito, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002521-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON VIEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002846-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO (EXECUTADO)

IVETE SCHNEIDER BERGAMINI (EXECUTADO)

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO 94155526115 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002556-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MOREIRA (REQUERIDO)

 

Ante a juntada da pesquisa infojud, intime-se a parte requerente para se 

manifestar em 05 dias, dando prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010377-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL RIBEIRO DA SILVA - COMERCIO - ME (REU)

SAMOEL RIBEIRO DA SILVA (REU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, requerer 

o que for de direito, bem como manifestar acerca das correspondências 

devolvidas sem êxito na citação da parte requerida, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009740-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA CONFIAGRO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE GRANEMANN KARASEK OAB - PR79844 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN (REU)

 

Intime-se a parte exequente, para dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004732-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (EXECUTADO)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

NILCE DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo legal sem manifestação 

da parte requerida, a fim de informar nos autos o endereço onde se 

encontra o bem oferecido a penhora, descrito na petição de ID 10322282. 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, intimo a parte 

autora por meio de seu advogado para manifestar no prazo de 05 ( cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito. SINOP, 10 de março de 2020. 

EDIVALDO UBALDO MARTINS DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006684-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIOMAR BELTRAME (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA ID 29224660.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (REU)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA ID 29225176.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007940-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS AUGUSTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011871-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIN J. SAAD - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1011871-89.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 211.374,81 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041e2235, - DE 953 AO 

FIM - LADO ÍMPAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04543-011 POLO PASSIVO: Nome: SALIN J. SAAD - ME Endereço: local 

incerto e não sabido FINALIDADE: 1.EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 236.783,95, 

sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado; 2. Não sendo efetuado o 

pagamento no referido prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao 

cumprimento do mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se 

na mesma oportunidade o executado (art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto 

se façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 

830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor da Executada em 

razão das partes terem pactuado a formalização de Contratação de 

Contrato de Proposta de Abertura de Conta, Limite de Crédito e 

Contratação de Produtos e Serviços Bancários – Pessoa Jurídica 

Business- Eletrônico – nº 3113130806064000173, onde foi liberada a 

quantia de crédito no total de R$ 156.278,31 (cento e cinquenta e seis mil, 

duzentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), para financiamento 

DECISÃO: "Vistos etc Ação de execução de título extrajudicial proposta 

por Banco Santander S/A. em face de Salin J. SAAD - ME, ambos 

qualificados. Na forma do art. 829 do CPC, expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação, para que a parte executada pague em 03 

dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, de posse 

do mesmo mandado citatório, o senhor Oficial de Justiça realizará a 

penhora e a avaliação dos bens porventura encontrados, de tudo 

lavrando-se auto de penhora, termo de depósito e laudo de avaliação, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Recairá a penhora 

prioritariamente sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se 

outros forem logo indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, 

demonstrando de plano que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. Inteligência dos 

arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte executada, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, inclusive servindo-se preferencialmente de indicações da parte 

exequente. Tudo em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 

1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, 

acima delineadas, incumbirá à parte exequente requerer e promover sua 

citação por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento mencionado, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. 

Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, 

que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento 

nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do 

CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LIVIA 

FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA, digitei. SINOP, 26 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002521-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON VIEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002521-14.2016.8.11.0015 Defiro o pedido de dilação 

de prazo requerido no ID 6046848, suspendendo o feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie a comprovação da mora, nos termos 

do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012349-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1012349-97.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

VOLMAR LODI POLO PASSIVO:REU: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS E PECAS LTDA CERTIDÃO Certifico que o recurso de apelação 

id. 29862836 é tempestivo e veio acompanhado do preparo. Certifico 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) requerido(a) a 

apresentar contrarrazões no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 26 de março 

de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013292-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE COSTA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de justiça 

ID.26306788 . Prazo: 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001425-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR JOSE DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de 

justiça, ID.25754173, Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012302-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONDI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a,s) advogado(a,s) do(a,s) 

autor(a,e,s) para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do 

oficial de justiça, e bem como efetue o depósito da complementação da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$168,00 (cento e sessenta e 

oito reais) (ID. 25633094), Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008483-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR JUSCELINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO PJE 1008483-81.2017 Exequente:LOTEADORA ASSAI 

S/S LTDA Executado: VALDEIR JUSCELINO DE SOUZA Certifico que, 

decorreu o prazo determinado na decisão id., sem que fosse apresentado 

comprovante de quitação do débito pela parte executada intimada por meio 

de seus advogados via DJE (anexo). Certifico ainda que, conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte exequente manifeste 

nestes autos nos temos do item 3 da decisão id. 25262350. Pazo de 

quinze dias. Sinop Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária – Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011532-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de 

justiça, ID.25028182, Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012939-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TURRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL OAB - MT24888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO GRAO INSUMOS EIRELI (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de 

justiça, ID.28843244, Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013951-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEIGNY DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de 

justiça, ID.26877360, Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007497-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO DE JESUS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO PJE: 1007497-30.2017 Exequente: LOTEADORA ASSAI 

S/S LTDA Executado: ERISVALDO DE JESUS FERREIRA Certifico que, 

decorreu o prazo determinado na decisão id., sem que fosse apresentado 

comprovante de quitação do débito pela parte executada intimada por meio 

de seus advogados via DJE (anexo). Certifico ainda que, conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte exequente manifeste 

nestes autos nos termos do item 3 da decisão id. 25262013. Prazo de 

quinze dias. Sinop, 26 de março de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário 

Gestora Judiciária – Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014384-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de 

justiça, ID. 26758237, Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014750-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO UNIVERSITARIA MOURA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MANUEL EUZEBIO GOMES FILHO OAB - SP176354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE NEVES GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de justiça 

ID.27035881, Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007474-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILDAZIO APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

Certifico ainda, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, no 

prazo legal, manifestar acerca do teor da Decisão do Recurso de Agravo, 

juntada aos autos no documento ID 9828571.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012239-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART OAB - SP179755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ROSA MORIN (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de justiça 

ID.27183936, Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012954-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRITIVA CEREAIS (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de 

justiça, ID. 25397243, Prazo: 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001183-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BASSO MARTINELLI (REQUERENTE)

ANTONIO MARTINELLI JUNIOR (REQUERENTE)

ARIELLA MARTINELLI (REQUERENTE)

ANTONIO MARTINELLI (REQUERENTE)

MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI (REQUERENTE)

MARCIO ADRIANO MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CRISTINA WALTER OAB - MT16136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SENEDESE DE PAULI ARAUJO (REQUERIDO)

MARCIO VALERIO ARAUJO (REQUERIDO)

PATRICIA SENEDESE DE PAULI (REQUERIDO)

PEDRO JOSINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI (REQUERIDO)

BRASIL SENEDESI DE PAULI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001183-97.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Em resposta ao Ofício n. 149/2020, oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando que a parte autora requereu a suspensão da missiva e que os 

autos se encontram aguardando manifestação da parte para 

prosseguimento. 2. Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o 

protocolo do pedido de ID. 29296315, intime-se a parte autora, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

nos autos, sob pena de devolução da carta precatória. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003344-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARVAL BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE AURELIO FERNANDES ROCHA OAB - SP115154 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PATRICK COLOGNI SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003344-46.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tratando-se de processo sob o pálio da justiça gratuita, cumpra-se, 

servindo a carta precatória de mandado. 2. No caso de processo com 

custas, efetuado o recolhimento da diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2.1. Acaso 

necessário, intime-se a parte interessada para recolhimento da diligência. 

3. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens. 4. Em caso de não pagamento da diligência no prazo de 30 

(trinta) dias, fica autorizada a devolução da presente deprecata, nos 

termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007497-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO DE JESUS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1007497-30.2017.8.11.0015. Autor: Erisvaldo de Jesus 

Ferreira. Ré: Loteadora Assai S/S Ltda. Cuida-se de ação revisional de 

contrato ajuizada em 21.6.2017 através do sistema informatizado “PJe”, 

por Erisvaldo de Jesus Ferreira em face da Loteadora Assai S/S Ltda, à 

qual o autor atribuiu o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, aduzindo 

não possuir condições de efetuar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Não obstante, analisando detidamente os autos, denota-se que o 

valor atribuído à causa está equivocado, pois não corresponde à 

pretensão econômica visada pelo autor com o ajuizamento da ação. 

Conforme disposto no art. 292, “caput” do CPC, o valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: “I – na ação de cobrança de 

dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora 

vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da 

ação; II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 
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cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; (...) V – na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI – 

na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles;” [sic]. Assim, considerando que o valor 

do contrato “sub judice” é de R$ 63.931,25 (sessenta e três mil 

novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos – Doc. Id. 

8216905), que o autor requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano morais e de repetição de indébito 

calculada sobre R$ 442,40 (quatrocentos e quarenta e dois reais e 

quarenta centavos – Doc. Id. 8216903), à luz do disposto nos arts. 292, 

“caput”, I, II, V, VI e § 3º, do CPC, de ofício, corrijo o valor atribuído à causa 

(R$ 15.000,00) para R$ 69.816,05 (sessenta e nove mil oitocentos e 

dezesseis reais e cinco centavos)[1] e determino as devidas retificações 

junto ao sistema informatizado “PJe”. Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, em que pesem as razões esposadas pelo autor, a 

simples declaração formal de que não possui condições de pagar as 

custas processuais não é absoluta, podendo ser relativizada diante do 

caso concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, 

Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). 

Na espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez 

que o pedido do autor foi embasado em singela declaração de 

hipossuficiência financeira (Doc. Id. 8216911), não havendo nos autos 

documentos que comprovem a sua real e atual situação econômica. Posto 

isso, com fundamento nos artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a 

“contrario sensu”), 321, “caput”, do CPC e em observância às orientações 

da CGJ (ofícios circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), 

indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, por 

não estar comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 

15 (quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais. Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 01 de agosto de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito 

[1] R$ 63.931,25 (contrato “sub judice”) + R$ 5.000,00 (danos morais) + R$ 

884,80 (repetição de indébito) = R$ 69.816,05.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009457-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALOISIO THEOBALD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B 

(ADVOGADO(A))

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009457-21.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Designo audiência de saneamento e organização do processo para o dia 

15 de setembro de 2020, às 15h30min, nos termos do artigo 357, §3º, do 

Código de Processo Civil. 2. Intimem-se as partes e seus advogados para 

que compareçam à audiência. 3. Por arremate, defiro o pedido de 

retificação do polo passivo, formulado pela requerida em ID 15561313 - 

Pág. 2, para substituição processual de BRADESCO SEGUROS S/A por 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, haja vista que o CNPJ desta 

segunda corresponde aquele indicado no contrato securitário firmado 

entre as partes. Retifique-se na D.R.A. 4. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de 

março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011119-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE LOURENCO RODRIGUES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011119-83.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 19565692). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

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

Processo Civil. 3. Sem custas, vez que defiro os benefícios da gratuidade 

em favor das partes. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Renunciado expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se e arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009986-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIQUELI PEDROSO DE AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009986-06.2018.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT ajuizada por Deisiqueli Pedroso de Amorim em 

face de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, representando a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, todos 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que em 04.04.2017 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que lhe causou invalidez permanente em 

membro inferior (trauma/lesão/fratura exposta do pé direito e necrose na 

região dorsal do pé direito). Afirma que através do processo administrativo 

recebeu indenização no valor de R$ 1.687,50 (cinco mil e sessenta e dois 

reais). Discorre que o valor recebido administrativamente é inferior ao que 

entende fazer jus. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento da complementação do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente. A inicial veio instruída com documentos (ID. 

15833453/15834664). Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade, 

determinada a realização de prova pericial e a citação da parte ré, bem 

como a designação de audiência de conciliação (ID. 15943541). Agendada 

a perícia (ID. 16710150), esta foi realizada e o laudo juntado aos autos (ID. 

20249010). A parte autora não se opôs ao laudo e requereu a 

complementação da indenização (ID. 20665259). A parte ré apresentou 

contestação nos autos, indicando, primeiramente, a necessidade de se 

manter somente a Seguradora Líder no polo passivo da ação, pois esta é 

quem tem a responsabilidade pelo pagamento da cobertura perseguida na 

inicial. Arguiu preliminar de carência da ação, por falta de interesse de 

agir, por entender que já houve a quitação da cobertura devida em sede 

administrativa. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, 

pela ausência de cobertura pelo seguro DPVAT em virtude do não 

pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de 

vencimento. Assevera que já houve satisfação da obrigação. Afirma que 

o valor pago administrativamente a título de indenização observou a 

legislação vigente, inexistindo saldo residual. Discorre da necessidade da 

produção de prova pericial. Aduz que, no caso de eventual condenação, a 

correção monetária deverá incidir da data do sinistro e os juros a partir da 

citação, bem como pela fixação dos honorários em patamar mínimo (ID. 

22327806). Juntou documentos (ID. 22327808/22327819). Posteriormente, 

a parte ré manifestou não oposição ao laudo (ID. 22744580). As partes 

não conciliaram em audiência (ID. 22758665). Impugnação a contestação 

em ID. 24903401. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

registro ser prescindível o depoimento pessoal da parte autora, conquanto 

a controvérsia gira em torno da existência de debilidade permanente 
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decorrente de acidente automobilístico e a prova necessária 

circunscreve-se em pericial e documental, as quais já se encontram 

produzidas no caderno processual, razão pela qual passo ao julgamento 

do feito no estado em que se encontra. No que toca legitimidade passiva, a 

despeito da criação da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, o Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. também é parte 

legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista caber a 

qualquer seguradora que opere no sistema do seguro obrigatório efetuar o 

pagamento da indenização pleiteada, eis que o valor é repassado à 

empresa pelo órgão único pagador. No que se refere à falta de interesse 

de agir, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quitação dada 

pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear o recebimento 

da quantia restante, sendo absolutamente dispensável a desconstituição 

do termo de quitação ou a prova de existência de eventual vício de 

consentimento. A propósito: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes. (STJ - REsp 363604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Destarte, rejeito as preliminares arguidas 

e passo ao mérito. A parte autora ingressou com a presente ação 

objetivando a condenação da parte ré ao pagamento da complementação 

do valor recebido administrativamente por entender que este foi pago a 

menor. Pois bem. Em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos 

autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade 

das alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 

no que tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194/74, diante do laudo contido nos autos, 

demonstrando de maneira inequívoca o nexo de causalidade entre o 

acidente de trânsito e a debilidade permanente da parte autora (ID. 

20249010) e que a própria seguradora efetuou, em sede administrativa, o 

pagamento, em favor da parte autora, da importância de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), faz jus a parte 

autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT. Outrossim, 

segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Consigne-se, ainda, que, conforme entendimento já sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, a ausência de cobertura pelo seguro DPVAT 

em virtude do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do 

prazo de vencimento, não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Confira-se: Súmula 257 – “A falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. ” (Segunda Seção, em 08.08.2001, DJ 

29.08.2001, p. 100). Outrossim, tal entendimento também se estende aos 

proprietários inadimplentes, conforme orientação do próprio STJ e dos 

Tribunais de Justiça do Estado de Mato Grosso e Minas Gerais: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 

8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 

Verbete n. 257 da SÚMULA do STJ. A indenização devida a pessoa 

vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode 

ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação 

da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de 

seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não 

inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.” 

(STJ. REsp nº 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 4ª 

TURMA, j. 08.06.2004, DJ 04.10.2004, p. 325). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO 

PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 

DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. O fato da parte 

autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do 

ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. (TJMT – N.U 

1017502-67.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2019, p. 

05.08.2019). APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

SUMÚLA 257, DO STJ - APLICABILIDADE - PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE 

- DEVER DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO. Não se consubstancia em 

circunstância a eximir a seguradora do pagamento do seguro obrigatório 

dpvat, a inadimplência do proprietário do veículo automotor envolvido no 

acidente, quanto ao recolhimento do valor do seguro e que, ainda assim, 

pleiteia a indenização respectiva. Inteligência da súmula 257, do STJ, 

segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 

(TJMG - AC: 10000190525006001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, 

j. 06.08.2019, p. 14.08.2019). Assim, não há se falar em ausência de 

cobertura pelo seguro DPVAT no presente caso. Cumpre assinalar, ainda, 

que a ausência de laudo que demonstre a obrigação de pagar valor 

residual foi devidamente suprida pela realização de pericia judicial. Feitas 

essas considerações, resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pela parte autora. Analisando o laudo pericial acostado aos autos 

(ID. 20249010), verifica-se que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial – dano corporal parcial incompleto em pé direito (25%) 

com repercussão média decorrente do acidente, portanto, no presente 

caso, deve ser aplicado o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 6.194/74, que 

assim estabelece: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de invalidez permanente; III - até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. § 1° No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 
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cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifei) Assim, considerando a 

tabela anexa à Lei nº 6.194/74, em casos tais, o valor da indenização 

deve se ater ao percentual de 100% (cem por cento), do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e, ainda, o grau de repercussão 

da referida lesão de média intensidade (50%), a indenização deve 

corresponder a R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), inexistindo, portanto, qualquer diferença a ser 

perseguida pela parte autora, uma vez que ela recebeu o respectivo valor 

administrativamente. A propósito é o entendimento jurisprudencial: Civil e 

processual. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro 

obrigatório (DPVAT) julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma 

manifestada pela seguradora. Nos termos da Súmula n. 474 do C. Superior 

Tribunal de Justiça, "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez". Indenização paga pela via administrativa no valor de R$ 

1.687,50 que, no caso concreto, está em estrita conformidade com o que 

prevê a Lei n. 6.194/1974, com a disciplina acrescida pela Lei n. 

11.945/2009, à luz das conclusões da prova pericial, que apontou perda 

funcional incompleta do tornozelo direito, de repercussão média, daí 

resultando no exato valor acima indicado (R$ 13.500,00 x 25% x 50% = R$ 

1.687,50). Diferença inexistente. Pedido improcedente. RECURSO 

P R O V I D O .  ( T J S P  -  A C :  1 0 6 9 0 2 5 2 1 2 0 1 6 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1069025-21.2016.8.26.0100, Relator: Mourão Neto, 27ª Câmara de Direito 

Privado, j. 28.06.2019). Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 

6.194/74, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista que a parte autora 

é beneficiária da gratuidade, a cobrança de tais verbas fica sobrestada, 

na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011098-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011098-10.2018.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT ajuizada por José Luiz das Neves em face de Itaú 

Seguros de Auto e Residência S/A, representando Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, todos qualificados nos autos. Alega, 

em síntese, que em 12.07.2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

lhe causou invalidez permanente em membro superior 

(trauma/lesão/fratura na clavícula). Afirma que através do processo 

administrativo recebeu indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Discorre que o 

valor recebido administrativamente é inferior ao que entende fazer jus. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento da 

complementação do seguro obrigatório referente à sua invalidez 

permanente. A inicial veio instruída com documentos (ID. 

16562723/16562736). Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade, 

determinada a realização de prova pericial e a citação da parte ré, bem 

como a designação de audiência de conciliação (ID. 16773913). Agendada 

a perícia (ID. 17774186), esta foi realizada e o laudo juntado aos autos (ID. 

21355147). A parte ré manifestou não oposição ao laudo (ID. 22744580) e 

juntou documentos (ID. 22226261/22226284). Posteriormente, a parte ré 

apresentou contestação nos autos, indicando, primeiramente, a 

necessidade de se manter somente a Seguradora Líder no polo passivo 

da ação, pois esta é quem tem a responsabilidade pelo pagamento da 

cobertura perseguida na inicial. Argumentou acerca da necessidade de 

readequar o valor dado à causa em conformidade com o valor do proveito 

econômico perseguido. Arguiu preliminar de carência da ação, por falta de 

interesse de agir, por entender que já houve a quitação da cobertura 

devida em sede administrativa. No mérito, defendeu pela improcedência do 

pedido inicial, pois o valor pago administrativamente a título de indenização 

observou a legislação vigente, inexistindo saldo residual. Discorre da 

necessidade da produção de prova pericial. Aduz que, no caso de 

eventual condenação, a correção monetária deverá incidir da data do 

sinistro e os juros a partir da citação, bem como pela fixação dos 

honorários em patamar mínimo (ID. 22364242). Juntou documentos (ID. 

22364243/22364260). As partes não conciliaram em audiência (ID. 

22566721). Impugnação a contestação em ID. 24899918. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, registro ser prescindível o 

depoimento pessoal da parte autora, conquanto a controvérsia gira em 

torno da existência de debilidade permanente decorrente de acidente 

automobilístico e a prova necessária circunscreve-se em pericial e 

documental, as quais já se encontram produzidas no caderno processual, 

razão pela qual passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. No que toca legitimidade passiva, a despeito da criação da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, o Itaú Seguros 

de Auto e Residência S/A. também é parte legítima para figurar no polo 

passivo da demanda, haja vista caber a qualquer seguradora que opere 

no sistema do seguro obrigatório efetuar o pagamento da indenização 

pleiteada, eis que o valor é repassado à empresa pelo órgão único 

pagador. Com relação a impugnação ao valor da causa, sabe-se que sua 

alteração somente se justifica nas hipóteses que o valor atribuído à causa 

for totalmente diverso daquele que representa a real expressão 

econômica da demanda. Assim, não obstante as regras insculpidas no 

artigo 292 do Código de Processo Civil, entendo que é lícito à parte atribuir 

à causa um valor por estimativa, com fulcro no artigo 291 do Código de 

Processo Civil, para fins de alçada, desde que condizente com a natureza 

da demanda, como no caso dos autos, razão pela qual mantenho o valor 

dado atribuída à causa na peça inicial. No que se refere à falta de 

interesse de agir, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a 

quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear 

o recebimento da quantia restante, sendo absolutamente dispensável a 

desconstituição do termo de quitação ou a prova de existência de eventual 

vício de consentimento. A propósito: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes. (STJ - 

REsp 363604/SP, Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 

nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 

23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. Destarte, rejeito 

as preliminares arguidas e passo ao mérito. A parte autora ingressou com 

a presente ação objetivando a condenação da parte ré ao pagamento da 

complementação do valor recebido administrativamente por entender que 

este foi pago a menor. Pois bem. Em se tratando de pagamento de 

indenização de seguro obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros 

ocorridos na vigência da Lei nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, 

em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), 

reconheceu a constitucionalidade das alterações na legislação sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor 
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da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194/74, diante do laudo contido nos autos, demonstrando de maneira 

inequívoca o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

debilidade permanente da parte autora (ID. 21355147) e que a própria 

seguradora efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor da 

parte autora, da importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), faz jus a parte autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT. Outrossim, segundo a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Cumpre assinalar, ainda, que a 

ausência de laudo que demonstre a obrigação de pagar valor residual foi 

devidamente suprida pela realização de pericia judicial. Feitas essas 

considerações, resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pela parte autora. Analisando o laudo pericial acostado aos autos 

(ID. 21355147), verifica-se que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial – dano corporal segmentar parcial incompleto em 

ombro esquerdo com repercussão intensa decorrente do acidente 

(equivalente a 18,75% do valor máximo da cobertura), portanto, no 

presente caso, deve ser aplicado o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 

6.194/74, que assim estabelece: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. § 1° No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 

lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(grifei) De fato, considerando que a tabela anexa à Lei n. 6.194/1974, 

prevê o percentual de 25% (vinte cinco por cento) para a “perda completa 

da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar (...)”, 

daí resultando, num primeiro passo, numa indenização correspondente a 

R$ 3.375,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) (R$ 13.500,00 x 25% 

= R$ 3.375,00). Todavia, como a perda é parcial e incompleta e de 

repercussão intensa, deve ser aplicado o percentual de 75% (setenta e 

cinco por cento) nos termos do inciso II, do § 1º, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, o que leva ao valor final da indenização no importe de R$ 

2.531,25 ([dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos] 

= R$ 3.375,00 x 75% = R$ 2.531,25). Destarte, levando-se em conta o 

pagamento administrativo de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), existe uma diferença de R$ 843,75 

([oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos] – R$ 

2.531,25 – R$ 1.687,50 = R$ 843,75), devendo incidir sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. A propósito é o entendimento 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– INDENIZAÇÃO – 

Acidente de trânsito – Prova inequívoca do acidente e, portanto, do nexo 

entre os danos sofridos pela vítima e o acidente – Prova pericial oficial que 

apontou uma incapacidade da ordem de 18,75% do valor total indenizável, 

ou seja, R$ 2.531,25 – Existência de prévio pagamento administrativo no 

montante de R$ 1.687,50 – Condenação da ré ao pagamento da diferença, 

vale dizer, R$ 843,75 - Honorários advocatícios sucumbenciais a cargo da 

ré - Inexistência de decaimento recíproco dos litigantes, tendo em vista 

que o pedido inicial alternativo do autor foi acolhido - Ônus sucumbenciais 

integralmente atribuídos à ré – Aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, em 

virtude do valor irrisório da condenação – Honorários arbitrados 

acertadamente por equidade - Sentença mantida - Recurso não provido. 

(TJSP - AC: 10102135920188260344 SP 1010213-59.2018.8.26.0344, 

Relator: José Augusto Genofre Martins, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 

30.09.2019). No que tange ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 6.194/74, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição 

inicial para o fim de condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) referentes à complementação da indenização do seguro 

DPVAT, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando 

que a parte autora decaiu da mínima do pedido, com fulcro no artigo 86, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, condeno a parte ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no 

artigo 85, § 2º, incisos I a IV, e § 8º, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001301-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA BONSENHOR (REQUERENTE)

DANILO DELAI DA CRUZ (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001301-39.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado 

nos autos (ID. 29206807). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Sem custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que defiro os benefícios da 

gratuidade em favor das partes. 4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006037-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU COAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006037-08.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

JOAO PAULO CURIA PEREIRA EXECUTADO: NEREU COAN Vistos etc. 

Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a penhora e avaliação 

ID 13304542, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão. No mais, 

cumpra o exequente o disposto no art. 844 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 25 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ 

DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014779-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014779-51.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000228-32.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

DOMINGOS CONCEICAO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000096-72.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ADAO MORETTO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 25 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000090-65.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ADAO MORETTO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 116 de 343



por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015516-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015516-54.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

AUGUSTO ALVES REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 25 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003405-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA DE FATIMA RODABEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003405-04.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ZELINDA DE FATIMA RODABEL REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003401-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

OSCAR FERREIRA BRODA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ELIZABET TRIGUEIRO FAGANELLO (REQUERIDO)

PAULO FAGANELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003401-64.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO INVENTARIANTE: 

OSCAR FERREIRA BRODA REQUERIDO: PAULO FAGANELLO, 

APARECIDA ELIZABET TRIGUEIRO FAGANELLO Vistos etc. 1. 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para o juízo da 4ª Vara Cível local, sendo o processo equivocadamente 

distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 2. Deste modo, 

determino a redistribuição do presente feito à 4ª Vara Cível desta 

Comarca. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 25 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002029-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDISELMA DE OLIVEIRA ANDRADE DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILSON TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002029-80.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EDISELMA DE OLIVEIRA ANDRADE DE MATOS REU: ZENILSON TEIXEIRA 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte Autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de 

indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003421-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003421-55.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EURIDES MENDES REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 25 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. D. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIDINE FERREIRA DO NASCIMENTO BEZERRA OAB - 969.749.581-53 

(REPRESENTANTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000396-34.2020.8.11.0015 AUTOR: B. 

V. D. N. REPRESENTANTE: RAIDINE FERREIRA DO NASCIMENTO BEZERRA 

REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. 

1. Vistas ao Ministério Público para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifeste sobre o acordo de ID. 28866994. 2. Com a manifestação, 

façam-me os autos cls. para deliberação. 3. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012998-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUZIA DE BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012998-62.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: SANDRA LUZIA DE 

BEZERRA DE SOUZA Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 2. Não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente a parte autora, 

consignando as mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 25 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008062-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS NORTAO EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008062-23.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS NORTAO EIRELI - EPP 

EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP Vistos etc. 

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop opôs exceção de pré 

executividade ID 23538136 em face da ação executiva que lhe move 

Centro de Diagnóstico por Imagem Nortão – EIRELI, ao fundamento de que 

os três contratos que embasam a presente ação não possuem liquidez, 

certeza e exigibilidade, eis que carecem de produção de prova da 

quantidade de exames, plantões ou dias de utilização do equipamento a 

fim de se obter o quantum debeatur. Defendeu que a inicial seria inepta, 

uma vez que foi ancorada em três títulos executivos com obrigações 

diversas, no entanto os débitos não foram individualizados, sendo lançado 

apenas um valor global, o que contraria o disposto no art. 798, I, b, do 

CPC, bem como que as notas fiscais oriundas dos contratos exequendos 

não discriminaram os serviços prestados. Alegou que a excepta 

protocolizava os ofícios com cálculos de liquidação em seu departamento 

administrativo, no entanto inexiste qualquer manifestação de aceitação ou 

a assinatura de duas testemunhas nos referidos cálculos, não servindo 

eles para convalidar a força executiva dos contratos. Esclareceu que em 

nenhum momento confessou a existência do presente débito na petição 

protocolizada nos autos nº 1013036-74.2017.8.11.0015 (ação de 

cobrança promovida contra o Estado de Mato Grosso), pugnando ao final 

pela extinção da ação executiva. Instada a se manifestar, a 

exequente/excepta apresentou a petição ID 24027037, pugnando pela 

improcedência da exceção de pré executividade, com o consequente 

prosseguimento do feito executivo. É o sucinto relato do necessário. 

DECIDO. Como se sabe, as matérias arguíveis através de exceção de pré 

executividade são questões de ordem pública, ligadas às condições da 

ação executiva e seus pressupostos processuais, devendo ser lastreada 

por prova pré constituída, não sendo permitida a dilação probatória. 

Compulsando a exceção de pré executividade ID 23538136, verifico que a 

excipiente lastreia a sua tese basicamente no fato de que os contratos 

exequendos não possuem liquidez, certeza e exigibilidade, pois carecem 

de produção de prova da quantidade de exames, plantões ou dias de 

utilização do equipamento a fim de se obter o quantum debeatur. Ocorre 

que além de os contratos exequendos preverem que era dever da ora 

excipiente acompanhar a prestação dos serviços da excepta, visando o 

regular atendimento da população assistida pelo Hospital Regional de 

Sinop, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, tal matéria carece 

de dilação probatória, o que, como dito, é vedado em sede de objeção de 

pré executividade. Ademais, a cláusula 7ª, § 1º, I do contrato nº 020/2016 

prevê que caso os relatórios contendo a discriminação das despesas 

realizadas não apresentarem informações ou documentos suficientes 

para fins de conferência, eles deveriam ser devolvidos para providências 

complementares, no entanto, o que se tem nos autos são apenas os 

recebimentos dos relatórios de faturamento pela excipiente, sem qualquer 
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recibo de devolução, reclamação ou notificação de alguma irregularidade. 

Além disso, em todos os contratos consta uma cláusula prevendo a 

obrigação de a excipiente acompanhar ou fiscalizar o seu cumprimento, 

não podendo ela, somente agora, após vários anos após a prestação dos 

serviços, vir a reclamar qualquer irregularidade, sobretudo pela via 

estreita da exceção de pré executividade que, repito, não permite dilação 

probatória. No tocante à tese de que a inicial seria inepta ante o 

descumprimento do art. 798, I, b, do CPC, verifico que ao fixar o valor da 

exordial, a exequente/excepta apenas e tão somente somou os valores 

das faturas/notas fiscais de prestação de serviços ID 20733660, 

20733664, 20733667 e 20733670 sem, no entanto, atualizar o quantum 

debeatur. Ocorre que a simples ausência de atualização do débito se trata 

de mera irregularidade sanável pelo credor, não sendo suficiente para 

ensejar a inépcia da exordial, razão pela qual a tese respectiva deve ser 

rejeitada. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO PARTICULAR DE NOVAÇÃO E 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL 

REJEIÇÃO. EXECUÇÃO AJUIZADA COM DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. 

REQUISITO PREENCHIDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. LACUNA, 

ADEMAIS, QUE, SE EXISTENTE, CONSISTE EM MERA IRREGULARIDADE, 

SANÁVEL PELO CREDOR.PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUISITO 

FORMAL DO TÍTULO. DESACOLHIMENTO. CONTRATO DEVIDAMENTE 

FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS.MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ERRO E 

DOLO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS. EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.REJEITARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70080892227, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em: 18-07-2019) (TJ-RS - AC: 70080892227 RS, Relator: Pedro 

Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: 23/07/2019) Pelo exposto, julgo improcedente a 

presente exceção de pré-executividade, devendo a ação executiva 

prosseguir em seus ulteriores termos. Intime-se a exequente para que 

comprove o adimplemento das custas processuais, bem como requeira o 

que entender de direito em cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008062-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS NORTAO EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008062-23.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS NORTAO EIRELI - EPP 

EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP Vistos etc. 

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop opôs exceção de pré 

executividade ID 23538136 em face da ação executiva que lhe move 

Centro de Diagnóstico por Imagem Nortão – EIRELI, ao fundamento de que 

os três contratos que embasam a presente ação não possuem liquidez, 

certeza e exigibilidade, eis que carecem de produção de prova da 

quantidade de exames, plantões ou dias de utilização do equipamento a 

fim de se obter o quantum debeatur. Defendeu que a inicial seria inepta, 

uma vez que foi ancorada em três títulos executivos com obrigações 

diversas, no entanto os débitos não foram individualizados, sendo lançado 

apenas um valor global, o que contraria o disposto no art. 798, I, b, do 

CPC, bem como que as notas fiscais oriundas dos contratos exequendos 

não discriminaram os serviços prestados. Alegou que a excepta 

protocolizava os ofícios com cálculos de liquidação em seu departamento 

administrativo, no entanto inexiste qualquer manifestação de aceitação ou 

a assinatura de duas testemunhas nos referidos cálculos, não servindo 

eles para convalidar a força executiva dos contratos. Esclareceu que em 

nenhum momento confessou a existência do presente débito na petição 

protocolizada nos autos nº 1013036-74.2017.8.11.0015 (ação de 

cobrança promovida contra o Estado de Mato Grosso), pugnando ao final 

pela extinção da ação executiva. Instada a se manifestar, a 

exequente/excepta apresentou a petição ID 24027037, pugnando pela 

improcedência da exceção de pré executividade, com o consequente 

prosseguimento do feito executivo. É o sucinto relato do necessário. 

DECIDO. Como se sabe, as matérias arguíveis através de exceção de pré 

executividade são questões de ordem pública, ligadas às condições da 

ação executiva e seus pressupostos processuais, devendo ser lastreada 

por prova pré constituída, não sendo permitida a dilação probatória. 

Compulsando a exceção de pré executividade ID 23538136, verifico que a 

excipiente lastreia a sua tese basicamente no fato de que os contratos 

exequendos não possuem liquidez, certeza e exigibilidade, pois carecem 

de produção de prova da quantidade de exames, plantões ou dias de 

utilização do equipamento a fim de se obter o quantum debeatur. Ocorre 

que além de os contratos exequendos preverem que era dever da ora 

excipiente acompanhar a prestação dos serviços da excepta, visando o 

regular atendimento da população assistida pelo Hospital Regional de 

Sinop, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, tal matéria carece 

de dilação probatória, o que, como dito, é vedado em sede de objeção de 

pré executividade. Ademais, a cláusula 7ª, § 1º, I do contrato nº 020/2016 

prevê que caso os relatórios contendo a discriminação das despesas 

realizadas não apresentarem informações ou documentos suficientes 

para fins de conferência, eles deveriam ser devolvidos para providências 

complementares, no entanto, o que se tem nos autos são apenas os 

recebimentos dos relatórios de faturamento pela excipiente, sem qualquer 

recibo de devolução, reclamação ou notificação de alguma irregularidade. 

Além disso, em todos os contratos consta uma cláusula prevendo a 

obrigação de a excipiente acompanhar ou fiscalizar o seu cumprimento, 

não podendo ela, somente agora, após vários anos após a prestação dos 

serviços, vir a reclamar qualquer irregularidade, sobretudo pela via 

estreita da exceção de pré executividade que, repito, não permite dilação 

probatória. No tocante à tese de que a inicial seria inepta ante o 

descumprimento do art. 798, I, b, do CPC, verifico que ao fixar o valor da 

exordial, a exequente/excepta apenas e tão somente somou os valores 

das faturas/notas fiscais de prestação de serviços ID 20733660, 

20733664, 20733667 e 20733670 sem, no entanto, atualizar o quantum 

debeatur. Ocorre que a simples ausência de atualização do débito se trata 

de mera irregularidade sanável pelo credor, não sendo suficiente para 

ensejar a inépcia da exordial, razão pela qual a tese respectiva deve ser 

rejeitada. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO PARTICULAR DE NOVAÇÃO E 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL 

REJEIÇÃO. EXECUÇÃO AJUIZADA COM DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. 

REQUISITO PREENCHIDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. LACUNA, 

ADEMAIS, QUE, SE EXISTENTE, CONSISTE EM MERA IRREGULARIDADE, 

SANÁVEL PELO CREDOR.PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUISITO 

FORMAL DO TÍTULO. DESACOLHIMENTO. CONTRATO DEVIDAMENTE 

FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS.MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ERRO E 

DOLO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS. EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.REJEITARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70080892227, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em: 18-07-2019) (TJ-RS - AC: 70080892227 RS, Relator: Pedro 

Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: 23/07/2019) Pelo exposto, julgo improcedente a 

presente exceção de pré-executividade, devendo a ação executiva 

prosseguir em seus ulteriores termos. Intime-se a exequente para que 

comprove o adimplemento das custas processuais, bem como requeira o 

que entender de direito em cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011688-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011688-50.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos etc. 1. Considerando que a autora manifestou desinteresse na 

audiência de conciliação, ID. 25019875, bem como o réu, ID. 25741654, 

nos termos do art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência 

designada nos autos. 2. Por conseguinte, intime-se a autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 

25741654. 3. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011688-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 18/3/2020, às 

14 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011688-50.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCISCA MACHADO DO 

NASCIMENTO RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID-23780723, designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 18 de março de 2020, às 14:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011688-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011688-50.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos etc. 1. Considerando que a autora manifestou desinteresse na 

audiência de conciliação, ID. 25019875, bem como o réu, ID. 25741654, 

nos termos do art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência 

designada nos autos. 2. Por conseguinte, intime-se a autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 

25741654. 3. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002029-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDISELMA DE OLIVEIRA ANDRADE DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILSON TEIXEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002029-80.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EDISELMA DE OLIVEIRA ANDRADE DE MATOS REU: ZENILSON TEIXEIRA 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte Autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de 

indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011461-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO DE BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011461-94.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

NARCISO DE BORBA REU: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. 1. Considerando a 

composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 840 do Código 

Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 18992756). 2. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

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

Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos 

do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 

4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011461-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO DE BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011461-94.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

NARCISO DE BORBA REU: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. 1. Considerando a 
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composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 840 do Código 

Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 18992756). 2. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

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

Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos 

do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 

4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010489-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010489-27.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: FERNANDO DE MAGALHAES Vistos etc. 1. Considerando a 

composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 840 do Código 

Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 19730385). 2. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

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

Civil. 3. Custas e honorários advocatícios, nos termos do acordo. 4. 

P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003389-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE APARECIDA RUDKOWSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003389-84.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: MARLENE APARECIDA 

RUDKOWSKI Vistos etc. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 19786353). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Custas e honorários 

advocatícios, nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008805-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMIR LUIS TROMBETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. FAVARETO - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008805-67.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

ITAMIR LUIS TROMBETTA REU: V. A. FAVARETO - EPP Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 19239641). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

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

Processo Civil. 3. Custas e honorários advocatícios, nos termos do 

acordo. 4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000102-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HEITOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Setor Industrial, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a opção guia 

de diligência – 1º grau - adicionar o número do processo – buscar - 

próximo - cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro - 

adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando a mesma aos autos 

para posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009192-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO MILHO MERCANTIL E AGRICOLA EIRELI (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Safira, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a opção guia 

de diligência – 1º grau - adicionar o número do processo – buscar - 

próximo - cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro - 

adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando a mesma aos autos 

para posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012143-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA ALBINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1012143-15.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 30563124 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. SINOP, 26 de março de 2020 Vânia Maria 

Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007498-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Residencial Jequitibás, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a 

opção guia de diligência – 1º grau - adicionar o número do processo – 

buscar - próximo - cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012212-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA GIORDANO FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1012212-47.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 30686690 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. SINOP, 26 de março de 2020 Vânia Maria 

Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010806-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (AUTOR(A))

D. P. D. S. (AUTOR(A))

THAIS PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PIRES OAB - 105.961.269-05 (REPRESENTANTE)

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT14460-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID Nº-29859115.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009589-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, uma vez 

que decorreu o prazo requerido na petição de ID 26788276, sob pena de 

extinção por abandono da causa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002652-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSSYUZZY ROMYELLY MILKIEVICZ (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito de 02 (duas) diligências do Oficial de Justiça, a fim de proceder 

o cumprimento do mandado de citação, nos bairros Jardim Portinari e 

Centro, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006297-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI R. DE ARAUJO OGATA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006297-85.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BRADESCO SAUDE S/A EXECUTADO: FRANCIELI R. DE ARAUJO OGATA - 

EPP Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção. 2. Não havendo 

manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal da parte 

exequente, consignando as mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001267-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001267-69.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: ANDERSON RIBAS 

CARDOSO Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 2. Não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal da 

parte autora, consignando as mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000511-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA HIROMI SUENAGA DOS RAMOS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS GULI DOS RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000511-26.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOSE CARLOS GULI DOS RAMOS, CRISTINA HIROMI SUENAGA DOS 

RAMOS REU: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos etc. 1. 

Intime-se o requerido, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 dias, regularize a sua representação processual, juntando procuração 

outorgada por quem detêm poderes, sob pena de revelia, art. 76, § 1º, II, 

do CPC. 2. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002332-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002332-65.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: SEBASTIAO DA 

SILVA Vistos etc. 1. Considerando o decurso do prazo requerido no ID. 

22324375, determino a intimação da parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 2. Não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal da 

parte autora, consignando as mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009729-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009729-15.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

LAURINDO REGINALDO DOS SANTOS Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação 

formulada nos autos (ID. 28208422). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Proceda-se o levantamento 

de eventual restrição determinada por este Juízo sobre o objeto desta 

demanda. 4. Eventuais custas remanescentes, pela parte exequente (CPC, 

art. 90). Sem condenação em honorários advocatícios. 5. P.R.I.C. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013301-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENUSA SOUZA OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT12746-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013301-76.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

CAMPO INCORPORADORA LTDA REU: VENUSA SOUZA OLIVEIRA Vistos 

etc. Mantenho a decisão ID 11215923 por seus próprios fundamentos, até 

porque contra ela não foi interposto o recurso cabível. Em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que 

inexistem elementos que desabonem a declaração de pobreza firmada 

pela requerida/reconvinte, razão pela qual defiro a ela os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Intime-se o requerente/reconvindo para 

contestar a reconvenção e impugnar a contestação apresentada pela 

requerida/reconvinte, tudo no prazo de 15 dias. Considerando o teor das 

petições ID 29012310 e ID 29463037, determino a intimação pessoal da 

requerida/reconvinte para que regularize a sua representação processual 

no prazo de cinco dias, sob pena de o processo prosseguir à sua revelia. 

Faça acompanhar do mandado, cópia das referidas petições. Findo o 

prazo supra, e após a apresentação da contestação, intime-se a 

reconvinte para impugná-la no prazo de 15 dias. Após, intimem-se as 

partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, além 

das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo 

de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam sobre a possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação 

as partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, 

julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de 

março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013301-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENUSA SOUZA OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT12746-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013301-76.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

CAMPO INCORPORADORA LTDA REU: VENUSA SOUZA OLIVEIRA Vistos 

etc. Mantenho a decisão ID 11215923 por seus próprios fundamentos, até 

porque contra ela não foi interposto o recurso cabível. Em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que 

inexistem elementos que desabonem a declaração de pobreza firmada 

pela requerida/reconvinte, razão pela qual defiro a ela os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Intime-se o requerente/reconvindo para 

contestar a reconvenção e impugnar a contestação apresentada pela 

requerida/reconvinte, tudo no prazo de 15 dias. Considerando o teor das 

petições ID 29012310 e ID 29463037, determino a intimação pessoal da 

requerida/reconvinte para que regularize a sua representação processual 

no prazo de cinco dias, sob pena de o processo prosseguir à sua revelia. 

Faça acompanhar do mandado, cópia das referidas petições. Findo o 

prazo supra, e após a apresentação da contestação, intime-se a 

reconvinte para impugná-la no prazo de 15 dias. Após, intimem-se as 

partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, além 

das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo 

de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam sobre a possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação 

as partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, 

julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de 

março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006037-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU COAN (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. JOÃO PAULO CURIA PEREIRA para que 

acompanhe o cumprimento da carta precatória que foi enviada via malote 

digital para a Comarca de Claudia - MT, a fim de que a mesma não seja 

devolvida por falta de providência da parte, bem como para que todas as 

manifestações referentes a mesma deverão ser realizadas diretamente 

naquela Comarca.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006510-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CHIMITI (EXECUTADO)

GRAFICA CHIMITI EIRELI - ME (EXECUTADO)

IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006510-57.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE EXECUTADO: GRAFICA CHIMITI EIRELI - ME, 

ALESSANDRO CHIMITI, IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI Vistos 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado nos autos, ID. 16448976. 2. Por conseguinte, nos 

termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito até o 

cumprimento integral da obrigação e, considerando o prazo final estipulado 

para o cumprimento (10/11/2022), com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, 

interpretado extensivamente, determino o arquivamento provisório dos 

autos, até ulterior manifestação da parte interessada. 3. Decorrido o 

prazo, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

na presunção do cumprimento integral da obrigação e, consequente 

extinção do feito pelo pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa 

no relatório estatístico das atividade forenses, mantendo em aberto na 

Distribuição. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003365-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL ERCILIO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003365-61.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: DORIVAL 

ERCILIO JOAQUIM Vistos etc. 1. Com fundamento no art. 921, III do CPC, 

defiro o pedido de ID. 20045348 e consequentemente, suspendo a 

execução e a prescrição pelo prazo de um ano. 2. Findo o prazo fixado 

acima sem indicação precisa de bens (não bastará novo pedido de 

BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já o arquivamento do 

feito, sem baixa, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, sendo que a partir 

dai começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 

do CPC). 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012998-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUZIA DE BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo A PARTE AUTORA para, em cinco dias, 

dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012998-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUZIA DE BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012998-62.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: SANDRA LUZIA DE 

BEZERRA DE SOUZA Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 2. Não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente a parte autora, 

consignando as mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 25 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013907-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI JOSE TURANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013907-07.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: SIDNEI JOSE TURANI Vistos 

etc. 1. Considerando que a parte exequente indicou o cumprimento integral 

do acordo formulado nos autos (ID. 18655092), JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Custas e honorários advocatícios, 

conforme acordo. 3. P.R.I.C. Após as providências necessárias, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 25 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005976-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE POZZOBON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005976-16.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DANIELE POZZOBON Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada 

nos autos (ID. 16502659). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso 
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VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte 

autora (CPC, art. 90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003034-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO MARIANO DE BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003034-79.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EMILIO MARIANO DE 

BRITO Vistos etc. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 20457848). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Proceda-se o 

levantamento de eventual restrição determinada por este Juízo sobre o 

objeto desta demanda. 4. Custas e honorários advocatícios, nos termos do 

acordo. 5. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CAROLINA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1001641-22.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: NAYARA CAROLINA DE 

SOUZA Vistos etc. Trata-se de ação de execução por quantia certa que 

Colonizadora Sinop S/A move contra Nayara Carolina de Souza. A inicial 

foi recebida, ID 3703488; a executada foi devidamente citada, ID 4278423 

e não opôs embargos, ID 6854994. Em seguida, por petição ID 12516608, a 

exequente compareceu aos autos informando que o débito foi 

integralmente quitado, requerendo a baixa da penhora e a extinção do 

feito. Diante disso, julgo extinta a execução de título extrajudicial, o que 

faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Proceda-se a baixa 

da constrição do imóvel penhorado nos presentes autos, ID 5529178. Com 

o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com 

as cautelas de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, 26 de março de 2020. CLEBER 

LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011258-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID Nº-30385495.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000793-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AEX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000793-93.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

AEX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME REU: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c antecipação 

de tutela c/c danos morais c/c declaratória de inexistência de débitos que 

AEX Consultoria Empresarial EIRELI move contra VIVO S/A (Telefônica 

Brasil S/A). Alega a requerente que em maio de 2018 foi surpreendida com 

notificações do SERASA e SPC de que teria o seu CNPJ negativado a 

mando da requerida em razão do inadimplemento de uma dívida de R$ 

55.531,49 referente ao contrato nº 0303971615. Esclarece que é cliente 

da requerida através dos contratos nº 0238196751 e 0312369103, no 

entanto afirma que desconhece o contrato nº 0303971615. Afirma que 

solicitou uma cópia do aludido contrato, e ao recebê-lo, constatou se tratar 

de uma fraude, haja vista que ele foi assinado com uma assinatura digital 

falsa. Aduz que moveu a ação nº 1006946-16.2018.8.11.001 contra a 

requerida perante o Juizado Especial Cível desta Comarca, onde esta 

confessou que o contrato em comento não possui validade jurídica, no 

entanto o feito foi extinto sem resolução de mérito em virtude do valor da 

causa. Desta forma, ingressou com a presente ação visando, dentre 

outros, lhe seja deferida a tutela de urgência a fim de remover o seu nome 

do rol de inadimplentes dos órgãos restritivos de crédito. É o sucinto relato 

do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Em que pese neste momento processual não vislumbrar a 

prova inequívoca do alegado, deve se dar guarida à afirmação de que o 

débito inserido nos cadastros de inadimplentes do SERASA e SCPC, doc. 

ID 28721197 é oriundo de uma fraude, pois uma vez provada tal 

circunstância, a procedência da ação se faz imperiosa, fato esse que 

revela a probabilidade do direito do requerente, até porque no processo nº 

1006946-16.2018.8.11.0015 que tramitou perante o Juizado Especial Cível 

desta Comarca a requerida não logrou êxito em demonstrar que o 

requerente firmou o contrato nº 0303971615. O "Periculum in mora" está 

demonstrado diante dos prejuízos que a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito pode acarretar, pois dita restrição certamente impedirá o 

requerente de obter empréstimos ou de participar de qualquer certame 

licitatório, além, é claro, ser tal inscrição meio vexatório, o que não deixa 

de constituir fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Desta 

forma, uma vez presentes os requisitos constantes no art. 300 do CPC, 

defiro o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar 

que a requerida proceda a baixa das negativações ora em discussão (ID 

28721197), no prazo de cinco dias, sob pena de multa que fixo em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Oficie-se ao SERASA e SCPC, dando-lhes ciência 

desta decisão e para que a cumpram no prazo de cinco dias, sob pena de 

o responsável responder pelos danos a que vier dar causa. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 
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deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 24 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000907-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PANIA DA PENHA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000907-32.2020.8.11.0015 

EMBARGANTE: PANIA DA PENHA SILVA EMBARGADO: WALLACE 

FRANCISCO PEREIRA GREATTI Vistos etc. Apense-se aos autos nº 

1006027-90.2019.8.11.0015. Pania da Penha Silva ingressou com os 

presentes embargos de terceiro em face de Wallace Francisco Pereira 

Greatti ao fundamento de que sofreu um bloqueio judicial de R$ 49.760,82 

na conta conjunta que possui com seu companheiro Ernane Fábio Klein. 

Alega que convive em união estável com o executado Ernane, e que 

apenas ele figura como devedor nos autos da execução nº 

1006027-90.2019.8.11.0015, razão pela qual ingressou com os presentes 

embargos de terceiro visando defender o seu direito de meação sobre a 

importância bloqueada. Com a inicial vieram os documentos ID 28843462 e 

ID 28843463, que, a princípio demonstram que a embargante convive em 

união estável com o executado Ernane Fábio Klein, bem como o bloqueio 

da importância de R$ 49.760,82 em sua conta corrente. Ora, em se 

tratando de conviventes em união estável, o art. 1.725 do Código Civil 

prevê que “salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às 

relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de 

bens”, ou seja, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na 

constância da união, art. 1.658 do referido diploma. Neste sentido: 

EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

PENHORA ONLINE. CONTA CONJUNTA. Embargante que não é parte na 

ação executiva. Presunção de que a Embargante detém a metade dos 

valores depositados na conta corrente bancária. Ausência de provas em 

contrário. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Constrição 

reduzida para 50% do montante depositado. PARCIAL PROVIMENTO DO 

RECURSO. 0027647-21.2012.8.19.0203 – APELAÇÃO - Des (a). DENISE 

NICOLL SIMÕES - Julgamento: 10/09/2019 - QUINTA CÂMARA CÍVEL Pelo 

exposto, recebo os embargos para discussão, e consequentemente 

suspendo as medidas constritivas sobre a quantia litigiosa, art. 678 do 

novo CPC, determinando a imediata transferência da meação 

supostamente pertencente à embargante para uma conta judicial vinculada 

aos presentes embargos de terceiro. Certifique-se esta decisão nos autos 

da execução. Cite-se o embargado na pessoa de seu advogado, ou 

pessoalmente caso não tenha procurador constituído nos autos principais, 

art. 677, § 3º do CPC, para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

de 15 dias, art. 679 do referido diploma. Intime. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 

de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001286-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE LOURENCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001286-70.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUCINEIDE LOURENCO DOS SANTOS REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

etc. Trata-se de ação declaratória com repetição de indébito c/c ação de 

compensação de valores com indenização por danos morais com pedido 

liminar que Lucineide Lourenço dos Santos move contra Itau Unibanco 

S.A., ao fundamento de que teve o seu nome incluso no rol de 

inadimplentes pelo banco/requerido em razão de uma dívida de R$ 

14.740,45, no entanto, alega possuir um crédito de R$ 55.334,69 perante 

uma administradora de consórcios do mesmo grupo econômico do 

banco/requerido, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que 

seja determinado que este proceda a remoção da restrição que inseriu em 

seu nome. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Já o art. 381 do Código Civil prevê a extinção 

da obrigação, “desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades 

de credor e devedor”. Conforme se depreende dos autos, muito embora o 

documento ID 29187187 demonstre que a requerente possua uma cota de 

consórcio com a Itau Administradora de Consórcios Ltda, a verdade é que 

o grupo de consórcio a que ela pertence encontra-se em andamento e 

prevê o prazo de 80 meses para o seu encerramento, sendo defeso neste 

momento a “compensação” entre os valores pagos e o débito existente 

perante o requerido, ainda que eles supostamente pertençam ao mesmo 

grupo econômico. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DO PROMOVIDO. CONSÓRCIO DE BEM 

MÓVEL. DESISTÊNCIA. RESGATE IMEDIATO DO VALOR PAGO. NÃO 

CABIMENTO. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. TRINTA DIAS APÓS O 

ENCERRAMENTO DO PLANO CONSORCIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

REPETITIVOS. ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - 

Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento do Recurso Especial nº 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos 

repetitivos, a restituição das parcelas pagas pelo desistente do consórcio 

deve ser feita no prazo de trinta dias, contados do prazo contratualmente 

convencionado para conclusão do plano. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 

Processo Nº 00327416720108152001, 4ª Câmara Especializada Cível, 

Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 

10-12-2018) (TJ-PB 00327416720108152001 PB, Relator: DES. 

FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 

10/12/2018, 4ª Câmara Especializada Cível) Pelo exposto, indefiro o pedido 

de tutela de urgência relacionado a baixa das restrições de crédito 

inseridas no nome da requerente. Indefiro também o pedido para que a 

requerida “APRESENTE EXTRATO COM OS VALORES ATUALIZADOS das 

dívidas que a requerente tem para com ela, bem como do saldo disponível 

em favor da requerente em cota de consórcio ou outra aplicação 

financeira que tenha junto ao grupo financeiro, nos termos do art. 396 do 

CPC”, eis que o requerimento se trata na verdade de prestação de contas, 

o qual possui rito distinto e incompatível com a presente ação declaratória, 

sendo vedada a cumulação entre os pedidos, a teor do disposto no art. 

327, III do CPC. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS CUMULADA COM DECLARATÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE ENTRE PROCEDIMENTOS. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. 1 

- É inviável a cumulação de ação de prestação de contas de procedimento 

especial com a ação declaratória c/c exibição de documentos c/c 

indenização de procedimento comum, eis que além da incompatibilidade de 

ritos a ação de prestação de contas se desdobra em duas fases distintas 

(artigo 550 e seguintes do CPC). A fungibilidade entre os procedimentos 

se verifica quando a adoção de um único rito não descaracteriza os 

demais, o que não ocorre no caso vertente, em que a adoção de 

procedimento ordinário não abarcaria um procedimento com ele 

compatível, mas se sobreporia ao rito especial, que tem características 

originais e incompatíveis com o procedimento ordinário. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível (CPC): 

04558622520178090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data 

de Julgamento: 22/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

22/04/2019) Oportunamente, defiro à requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 
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(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 24 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000161-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1000161-38.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: 

MARILUCE FERREIRA Vistos etc. Diante das peculiaridades do caso em 

comento, e considerando que a executada manifestou expressamente o 

seu interesse em transigir, determino a designação de audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

Advirto as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo acordo, façam-me os autos cls. para análise da 

petição ID 21733371. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 

2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008062-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS NORTAO EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008062-23.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS NORTAO EIRELI - EPP 

EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP Vistos etc. 

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop opôs exceção de pré 

executividade ID 23538136 em face da ação executiva que lhe move 

Centro de Diagnóstico por Imagem Nortão – EIRELI, ao fundamento de que 

os três contratos que embasam a presente ação não possuem liquidez, 

certeza e exigibilidade, eis que carecem de produção de prova da 

quantidade de exames, plantões ou dias de utilização do equipamento a 

fim de se obter o quantum debeatur. Defendeu que a inicial seria inepta, 

uma vez que foi ancorada em três títulos executivos com obrigações 

diversas, no entanto os débitos não foram individualizados, sendo lançado 

apenas um valor global, o que contraria o disposto no art. 798, I, b, do 

CPC, bem como que as notas fiscais oriundas dos contratos exequendos 

não discriminaram os serviços prestados. Alegou que a excepta 

protocolizava os ofícios com cálculos de liquidação em seu departamento 

administrativo, no entanto inexiste qualquer manifestação de aceitação ou 

a assinatura de duas testemunhas nos referidos cálculos, não servindo 

eles para convalidar a força executiva dos contratos. Esclareceu que em 

nenhum momento confessou a existência do presente débito na petição 

protocolizada nos autos nº 1013036-74.2017.8.11.0015 (ação de 

cobrança promovida contra o Estado de Mato Grosso), pugnando ao final 

pela extinção da ação executiva. Instada a se manifestar, a 

exequente/excepta apresentou a petição ID 24027037, pugnando pela 

improcedência da exceção de pré executividade, com o consequente 

prosseguimento do feito executivo. É o sucinto relato do necessário. 

DECIDO. Como se sabe, as matérias arguíveis através de exceção de pré 

executividade são questões de ordem pública, ligadas às condições da 

ação executiva e seus pressupostos processuais, devendo ser lastreada 

por prova pré constituída, não sendo permitida a dilação probatória. 

Compulsando a exceção de pré executividade ID 23538136, verifico que a 

excipiente lastreia a sua tese basicamente no fato de que os contratos 

exequendos não possuem liquidez, certeza e exigibilidade, pois carecem 

de produção de prova da quantidade de exames, plantões ou dias de 

utilização do equipamento a fim de se obter o quantum debeatur. Ocorre 

que além de os contratos exequendos preverem que era dever da ora 

excipiente acompanhar a prestação dos serviços da excepta, visando o 

regular atendimento da população assistida pelo Hospital Regional de 

Sinop, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, tal matéria carece 

de dilação probatória, o que, como dito, é vedado em sede de objeção de 

pré executividade. Ademais, a cláusula 7ª, § 1º, I do contrato nº 020/2016 

prevê que caso os relatórios contendo a discriminação das despesas 

realizadas não apresentarem informações ou documentos suficientes 

para fins de conferência, eles deveriam ser devolvidos para providências 

complementares, no entanto, o que se tem nos autos são apenas os 

recebimentos dos relatórios de faturamento pela excipiente, sem qualquer 

recibo de devolução, reclamação ou notificação de alguma irregularidade. 

Além disso, em todos os contratos consta uma cláusula prevendo a 

obrigação de a excipiente acompanhar ou fiscalizar o seu cumprimento, 

não podendo ela, somente agora, após vários anos após a prestação dos 

serviços, vir a reclamar qualquer irregularidade, sobretudo pela via 

estreita da exceção de pré executividade que, repito, não permite dilação 

probatória. No tocante à tese de que a inicial seria inepta ante o 

descumprimento do art. 798, I, b, do CPC, verifico que ao fixar o valor da 

exordial, a exequente/excepta apenas e tão somente somou os valores 

das faturas/notas fiscais de prestação de serviços ID 20733660, 

20733664, 20733667 e 20733670 sem, no entanto, atualizar o quantum 

debeatur. Ocorre que a simples ausência de atualização do débito se trata 

de mera irregularidade sanável pelo credor, não sendo suficiente para 

ensejar a inépcia da exordial, razão pela qual a tese respectiva deve ser 

rejeitada. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO PARTICULAR DE NOVAÇÃO E 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL 

REJEIÇÃO. EXECUÇÃO AJUIZADA COM DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. 

REQUISITO PREENCHIDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. LACUNA, 

ADEMAIS, QUE, SE EXISTENTE, CONSISTE EM MERA IRREGULARIDADE, 

SANÁVEL PELO CREDOR.PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUISITO 

FORMAL DO TÍTULO. DESACOLHIMENTO. CONTRATO DEVIDAMENTE 

FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS.MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ERRO E 

DOLO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS. EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.REJEITARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70080892227, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em: 18-07-2019) (TJ-RS - AC: 70080892227 RS, Relator: Pedro 

Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: 23/07/2019) Pelo exposto, julgo improcedente a 

presente exceção de pré-executividade, devendo a ação executiva 

prosseguir em seus ulteriores termos. Intime-se a exequente para que 

comprove o adimplemento das custas processuais, bem como requeira o 

que entender de direito em cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013301-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENUSA SOUZA OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT12746-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013301-76.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

CAMPO INCORPORADORA LTDA REU: VENUSA SOUZA OLIVEIRA Vistos 

etc. Mantenho a decisão ID 11215923 por seus próprios fundamentos, até 

porque contra ela não foi interposto o recurso cabível. Em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que 

inexistem elementos que desabonem a declaração de pobreza firmada 

pela requerida/reconvinte, razão pela qual defiro a ela os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Intime-se o requerente/reconvindo para 

contestar a reconvenção e impugnar a contestação apresentada pela 

requerida/reconvinte, tudo no prazo de 15 dias. Considerando o teor das 

petições ID 29012310 e ID 29463037, determino a intimação pessoal da 

requerida/reconvinte para que regularize a sua representação processual 

no prazo de cinco dias, sob pena de o processo prosseguir à sua revelia. 

Faça acompanhar do mandado, cópia das referidas petições. Findo o 

prazo supra, e após a apresentação da contestação, intime-se a 

reconvinte para impugná-la no prazo de 15 dias. Após, intimem-se as 

partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, além 

das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo 

de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam sobre a possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação 

as partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, 

julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de 

março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001067-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001067-57.2020.8.11.0015 AUTOR: 3ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP REU: PISSINATTI 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Trata-se de ação civil pública que o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso move contra Pissinati 

Empreendimentos Ltda (G. Pissinati Empreendimentos), ao fundamento de 

que foi apurado através do inquérito civil nº 26/2019 que a requerida está 

lesando os seus consumidores, uma vez que ela não vem aplicando 

corretamente o índice de correção monetária previsto nos contratos ao 

reajustar o valor das respectivas parcelas. Desta forma, ingressou com a 

presente ação civil pública visando, dentre outros, lhe seja deferida a 

tutela provisória de evidência a fim de que seja determinado à requerida 

que aplique o índice de reajuste contratualmente estabelecido com todos 

os seus consumidores, com relação aos contratos de promessa de 

compra e venda de unidades imobiliárias por ela comercializados, sob 

pena de multa diária. Ocorre que, muito embora a judiciosa exordial possua 

fortes argumentos e esteja instruída com um robusto conjunto probatório, 

sobretudo o relatório técnico ID 28988906, pág. 20 e seguintes, dita prova 

é unilateral e necessita ser submetida ao contraditório e ampla defesa 

para possibilitar o deferimento da tutela almejada pelo Parquet. Tal 

imposição encontra-se prevista no parágrafo único do art. 311 do CPC, 

que somente permite a concessão liminar da tutela de evidência nas 

hipóteses dos incisos II e III do referido artigo, ou seja, somente quando “II - 

as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente 

e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa;”, o que não é o caso dos presentes autos, uma vez que o M.P. 

funda a sua pretensão no inciso IV, verbis: “quando a petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIMINAR. AUSÊNCIA DE 

INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I. Hipótese em 

que, fundando-se o pedido de concessão da tutela de evidência no inciso 

IV, do art. 311, do NCPC, inviável seu deferimento de forma liminar, 

porquanto a ausência de oposição da parte contrária constitui 

pressuposto de autorização da medida. IV. Assim, impõe-se a manutenção 

da decisão interlocutória, que indeferiu a tutela provisória pleiteada pela 

ora recorrente. Negaram provimento ao agravo de instrumento. Unânime. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077503621, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 08/08/2018). 

(TJ-RS - AI: 70077503621 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de 

Julgamento: 08/08/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 29/08/2018) Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de 

evidência pleiteado na exordial. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 25 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001688-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO CLARINDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001688-54.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: ANESIO CLARINDO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos 

etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, DANOS 

MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por ANESIO CLARINDO em 

face de BANCO BMG S/A, na qual o requerente pugna, em sede de tutela 

de urgência, que seja determinado a suspensão dos descontos realizados 

pelo requerido junto ao seu benefício previdenciário no valor de R$ 42,98 

(quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) e R$ 46,85 (quarenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), sob o argumento de que não possui 

qualquer relação jurídica com o requerido. A exordial veio acompanhada 

dos devidos documentos. É o relatório. Fundamento e decido: 1. 

Preliminarmente, defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, 

devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 1.1. Sem prejuízo de 

ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. O artigo 300 do 

CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 
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perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 3. Tratando-se de lide que tem por base a negativa de 

relação contratual, mostra-se descabido exigir da parte autora prova 

sobre este aspecto, de modo que, a incumbência de comprovar a origem 

do débito e consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve 

ser imputada à parte requerida, ensejando o reconhecimento da 

probabilidade do direito postulado. 3.1. Destarte, o perigo de dano este 

também perfaz sobejamente demonstrado, seja porque não há se olvidar 

que em casos desse jaez, a não suspensão da cobrança do débito em 

questão e a possível inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao 

crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes 

prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos 

que poderão causar na honra da pessoa. 4. Ademais, importa evidenciar 

que ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de 

irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de 

provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da 

sua causa ensejadora. 5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300 do CPC, defiro a tutela de urgência, para 

determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar os descontos no 

benefício previdenciário do requerente com relação aos débitos em 

questão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa 

diária, em caso de descumprimento do presente decisum, que fixo no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 7. Cite-se 

e intime-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 8. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 9. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 10. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006510-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CHIMITI (EXECUTADO)

GRAFICA CHIMITI EIRELI - ME (EXECUTADO)

IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006510-57.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE EXECUTADO: GRAFICA CHIMITI EIRELI - ME, 

ALESSANDRO CHIMITI, IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI Vistos 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado nos autos, ID. 16448976. 2. Por conseguinte, nos 

termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito até o 

cumprimento integral da obrigação e, considerando o prazo final estipulado 

para o cumprimento (10/11/2022), com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, 

interpretado extensivamente, determino o arquivamento provisório dos 

autos, até ulterior manifestação da parte interessada. 3. Decorrido o 

prazo, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

na presunção do cumprimento integral da obrigação e, consequente 

extinção do feito pelo pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa 

no relatório estatístico das atividade forenses, mantendo em aberto na 

Distribuição. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003365-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL ERCILIO JOAQUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003365-61.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: DORIVAL 

ERCILIO JOAQUIM Vistos etc. 1. Com fundamento no art. 921, III do CPC, 

defiro o pedido de ID. 20045348 e consequentemente, suspendo a 

execução e a prescrição pelo prazo de um ano. 2. Findo o prazo fixado 

acima sem indicação precisa de bens (não bastará novo pedido de 

BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já o arquivamento do 

feito, sem baixa, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, sendo que a partir 

dai começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 

do CPC). 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013907-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI JOSE TURANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013907-07.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: SIDNEI JOSE TURANI Vistos 

etc. 1. Considerando que a parte exequente indicou o cumprimento integral 

do acordo formulado nos autos (ID. 18655092), JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Custas e honorários advocatícios, 

conforme acordo. 3. P.R.I.C. Após as providências necessárias, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 25 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000225-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIVALDO PIRES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000225-19.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: LUZIVALDO PIRES DE SOUZA 

Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada 

pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de LUZIVALDO PIRES DE SOUZA. 

Entre um ato e outro, as partes, por petição de ID. 18869328, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção da ação. Diante disso, homologo por sentença o 

acordo de ID. 18869328, julgando extinta a ação de execução de título 

extrajudicial, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC. 

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos. Custas e honorários advocatícios, 

conforme pactuado. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Sinop/MT, 25 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011461-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO DE BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011461-94.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

NARCISO DE BORBA REU: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. 1. Considerando a 

composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 840 do Código 

Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 18992756). 2. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

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

Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos 

do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 

4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003389-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE APARECIDA RUDKOWSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003389-84.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: MARLENE APARECIDA 

RUDKOWSKI Vistos etc. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 19786353). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Custas e honorários 

advocatícios, nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008805-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMIR LUIS TROMBETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. FAVARETO - EPP (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008805-67.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

ITAMIR LUIS TROMBETTA REU: V. A. FAVARETO - EPP Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 19239641). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

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

Processo Civil. 3. Custas e honorários advocatícios, nos termos do 

acordo. 4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005976-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE POZZOBON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005976-16.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DANIELE POZZOBON Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada 

nos autos (ID. 16502659). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte 

autora (CPC, art. 90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003034-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO MARIANO DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003034-79.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EMILIO MARIANO DE 

BRITO Vistos etc. 1. Considerando a composição amigável entre as 
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partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 20457848). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Proceda-se o 

levantamento de eventual restrição determinada por este Juízo sobre o 

objeto desta demanda. 4. Custas e honorários advocatícios, nos termos do 

acordo. 5. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CAROLINA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1001641-22.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: NAYARA CAROLINA DE 

SOUZA Vistos etc. Trata-se de ação de execução por quantia certa que 

Colonizadora Sinop S/A move contra Nayara Carolina de Souza. A inicial 

foi recebida, ID 3703488; a executada foi devidamente citada, ID 4278423 

e não opôs embargos, ID 6854994. Em seguida, por petição ID 12516608, a 

exequente compareceu aos autos informando que o débito foi 

integralmente quitado, requerendo a baixa da penhora e a extinção do 

feito. Diante disso, julgo extinta a execução de título extrajudicial, o que 

faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Proceda-se a baixa 

da constrição do imóvel penhorado nos presentes autos, ID 5529178. Com 

o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com 

as cautelas de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, 26 de março de 2020. CLEBER 

LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005887-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE SOUSA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1005887-90.2018.8.11.0015 Defiro o 

requerimento de cumprimento de sentença, de Id. 20238126. Intime-se a 

parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito. Não satisfeita a obrigação, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(artigo 523, § 3º do CPC/2015). Intimem-se. TF

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005675-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON MARCA (REU)

ELZA TOSHIKO HASHIMOTO MATSUI (REU)

PAULO RYUJI MATSUI (REU)

EDSON TOSHIO HASHIMOTO (REU)

RICARDO TAKEO HASHIMOTO (REU)

PEDRO SADAO HASHIMOTO (REU)

VANESSA YURI NISHIKAWA HASHIMOTO (REU)

LUZIA CABREIRA HASHIMOTO (REU)

MARTA TAMIKO HASHIMOTO MARCA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1005675-06.2017.8.11.0015 Verifico que foi 

admitido o parcelamento das custas processuais (ID: 19241538) e que a 

1ª (primeira) parcela deveria ter sido paga até 30/04/2019 e as demais no 

mesmo dia dos meses subsequentes. No entanto, o requerente não 

efetuou o recolhimento das custas processuais. No Id. 22293095 a parte 

autora requereu a suspensão dos autos pelo prazo de 12 (doze) meses, a 

fim de providenciar os documentos necessários à homologação do 

acordo.Entretanto, a suspensão não encontra respaldo, a não ser por 

convenção das partes. Ademais, não há se falar em suspensão do prazo 

para o recolhimento das custas. Desta forma, ante o lapso temporal 

decorrido desde que foi concedido o parcelamento, concedo o prazo 

improrrogável de trinta dias para o recolhimento integral das custas e taxa 

judiciária, sob pena de extinção do processo sem apreciação do mérito. 

Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007594-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE EMIKO NAGATA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº. 1007594-59.2019 Em observância ao artigo 485, § 7º 

do CPC, reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada a sentença recorrida, cujos fundamentos bem resistem às 

razões do recurso, de forma que a mantenho na íntegra, por seus 

próprios fundamentos. Dessa forma, em observância ao art. 331, §1º do 

CPC, cite-se a apelada, no endereço informado no Id nº. 4874420 – pág. 1 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões ao 

recurso de apelação, nos termos do art. 1.010, §1º do CPC. Com a 

apresentação das contrarrazões ou frustrada a citação, encaminhem-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as devidas 

anotações. Intime-se. T

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002384-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP DIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS EIRELI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

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

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO informado na inicial, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 
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do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000696-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SANTANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

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

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO Resid. São Francisco (visto que não é atendido pelo 

serviço de entrega dos correios), devendo a referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

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

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na inicial, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001726-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMARQUE JOSE DE OLIVEIRA JESUS (EXECUTADO)

ADRIELE MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

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

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na inicial, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001722-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO JACOBUCY CANDIDO (EXECUTADO)

MARCELO ANDRE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

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

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na inicial, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012280-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GAPY TRUCK ALINHAMENTO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR BUONO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e considerando a entrada em vigor da 

novel Portaria CGJ Nº 142, de 8/11/2019, procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

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

pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no JUÍZO DA COMARCA DE JUARA/MT, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 
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diferenciadas, desde que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” E no caso de Comarca diversa à do Juízo de origem, o 

artigo 3º da Portaria CGJ Nº 142, de 08/11/2019: "Art. 3º A guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, 

por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os 

dados do zoneamento para o devido cumprimento]"

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001931-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILBERTO VARGAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

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

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na inicial, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000697-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NOGUEIRA DA ROCHA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

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

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na inicial, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002476-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA LEVY NINCE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

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

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na inicial, VISTO QUE O ENDEREÇO 

INFORMADO NÃO É ATENDIDO PELO SERVIÇO DE ENTREGA DO 

CORREIO; devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001356-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA SALLES JUNIOR OAB - PR29410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU APARECIDO VICENTE (DEPRECADO)

DIRCEU APARECIDO VICENTE - ME (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

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

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na inicial (Jardim Celeste), devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 26 de 

março de 2020. Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012154-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA COELHO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº. 1012154-15.2017.8.11.0015 O executado apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de 

execução, ao argumento de que o exequente não observou o valor 

inicialmente contratado e não afastou a cobrança de comissão de 

permanência, conforme determinado na sentença (Id nº. 20431664). O 

banco impugnado refutou a alegação, no Id nº. 22928554, apresentando 
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novo cálculo. Decido. Verifico que a sentença do Id nº. 19219340 julgou 

parcialmente procedentes os embargos monitórios, para afastar a 

incidência de comissão de permanencia, durante o período de 

inadimplência, devendo incidir apenas os encargos moratórios 

expressamente pactuados no contrato de Id nº. 10470352, quais sejam: 

correção monetária e multa de 2% sobre o total devido, além de juros 

remuneratórios de 6,39% ao mês. Outrossim, observa-se que o valor 

original do débito é de R$9.350,00 (nove mil, trezentos e cinquenta reais), 

conforme se verifica do extrato bancário de Id nº.10470353 – pág. 1, bem 

como das alegações do requerente na petição inicial de Id nº. 10470310 – 

pág. 2. Nessa senda, assiste razão ao executado, pois o cálculo 

apresentado pelo exequente no id nº. 22928557 está equivocado, uma 

vez que atribuiu como valor original do débito a importância de 

R$27.140,38 (vinte e sete mil, cento e quarenta reais e trinta e oito 

centavos). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento da sentença de id nº.20431664, para reconhecer o excesso 

de execução. Determino a remessa dos autos ao contador judicial, a fim 

de que elabore cálculo, atualizando o débito (R$9.350,00) desde o 

inadimplemento (10/2017), acrescido de juros remuneratórios de 6,39 a.m, 

correção monetária pelo INPC e multa de 2%. Apresentado o cálculo, 

intime-se o executado para depositar o valor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de prosseguimento do feito com atos expropriatórios. No 

mais, considerando o acolhimento da impugnação, condeno a parte 

exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% 

(dez) por cento sobre o excesso de execução apurado entre o valor 

cobrado e aquele devido, conforme acima discorrido. A propósito: “São 

devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença 

quando acolhida impugnação para extinguir o procedimento executório, ou 

quando reduzido o montante originalmente exigido, sendo fixados em 

benefício do executado-impugnante. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 

22599733820188260000 SP 2259973-38.2018.8.26.0000, Relator: Alfredo 

Attié, Data de Julgamento: 03/10/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 13/02/2019)”. Intimem-se. T

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014135-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1014135-11.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 

presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifico não 

haver qualquer indicação de que a requerente não possa assumir as 

despesas processuais, pois o fato de ser pensionista não lhe retira a 

oportunidade de estar atuando em algum tipo de atividade empregatícia, 

uma vez que é jovem e não afirmou ser portadora de alguma doença. 

Cumpre frisar que lhe foi oportunizado demonstrar a condição financeira 

alegada, ocasião em que poderia ter apresentado documento apto a 

demonstrar a hipossuficiência. No entanto, sequer indicou qual a sua 

profissão, limitando-se a dizer que vive com parcos recursos, sem a 

devida comprovação. Logo, a requerente não demonstrou a ausência de 

condições para arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, tampouco 

a impossibilidade momentânea. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro a 

gratuidade, determinando a intimação da parte autora para recolher as 

custas processuais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014140-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1014140-33.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 

presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifico não 

haver qualquer indicação de que a requerente não possa assumir as 

despesas processuais, pois o fato de ser pensionista não lhe retira a 

oportunidade de estar atuando em algum tipo de atividade empregatícia, 

uma vez que é jovem e não afirmou ser portadora de alguma doença. 

Cumpre frisar que lhe foi oportunizado demonstrar a condição financeira 

alegada, ocasião em que poderia ter apresentado documento apto a 

demonstrar a hipossuficiência. No entanto, sequer indicou qual a sua 

profissão, limitando-se a dizer que vive com parcos recursos, sem a 

devida comprovação. Logo, a requerente não demonstrou a ausência de 

condições para arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, tampouco 

a impossibilidade momentânea. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro a 

gratuidade, determinando a intimação da parte autora para recolher as 

custas processuais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. TF

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010425-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ANISIA FEYH (AUTOR(A))

RUI JOSE FEYH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))
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ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS TOLISQUIM (REU)

SIMONE TOLISQUIN SOARES (REU)

JOSE TOLISQUIM (REU)

Sônia Tolisquin de Souza (REU)

PAULO ROBERTO TOLISQUIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº. 1010425-17.2018.8.11.0015 Analisando o petitório de 

Id nº. 26175599, verifico que se trata de reconhecimento da procedência 

do pedido, o qual depende do preenchimento dos requisitos para aquisição 

da prescrição aquisitiva, razão pela qual determino que o requerente 

colacione a matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Notifique-se a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal acerca da 

existência de interesse na presente demanda. Ademais, registro que não 

comporta guarida o pedido isenção do pagamento das custas, formulado 

no Id nº. 26175599, pois se trata das custas iniciais e não custas 

remanescentes, não incidindo o art. 90, §3º, do CPC. Ademais, é 

importante salientar que o artigo 90 do Código de Processo Civil, dispõe 

“proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Nessa senda, as 

despesas e os honorários advocatícios deverão ser arcados pela parte 

requerida, a qual não é beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se. T

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012884-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE FERRAZ DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHAEL APARECIDA SILVA OAB - MT22887/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ALEXANDRE PIANOWSKI (REQUERIDO)

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012884-26.2017.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. Intimem-se as partes 

a especificarem com objetividade as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006390-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEIXOTO DUARTE OAB - MT11432/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS EVANGELISTA (REU)

GILDA ROCHA SANTOS EVANGELISTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO(A))

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Ante a intempestividade da contestação, decreto a revelia dos requeridos. 

Deixo de determinar o desentranhamento da contestação, mas o seu teor 

não será considerado quando do julgamento do feito. Intimadas as partes, 

voltem-me para saneamento.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004242-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

DAVI SOARES DOS REIS OAB - MT0016420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWERTON PATRICK DE ASSUNCAO EIDAM (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1004242-93.2019.8.11.0015 Acolho a justificativa 

apresentada no Id n.º 26136693, através da qual a esposa do requerido 

noticiou que este não poderia comparecer à audiência de conciliação 

designada nos autos, notadamente diante do parecer médico constante do 

Id n.º 26136696. Assim, hei por bem redesignar a audiência de conciliação 

para o dia 13/08/2020, às 15h15min. Intime-se pessoalmente a Defensoria 

Pública Estadual, para que informe nos autos se irá atuar na defesa dos 

interesses do requerido. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005333-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIRAM COSME DOROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUNA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

INNOVAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1005333-58.2010.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ADONIRAM COSME DAROS em face 

de PAULO LUNA DA SILVA e INNOVAR CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELI EPP, alegando que, em 04/09/2017, adquiriu dos 

requeridos um terreno de 179,22m², no qual deveria ser construída uma 

residência de 70m², no prazo de 03 meses, a contar da assinatura do 

contrato. Afirma que, como forma de pagamento, transferiu aos 

requeridos um terreno no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais), além da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aduz que os 

requeridos não promoveram a entrega do imóvel, requerendo a 

condenação à obrigação de fazer, consistente na entrega do bem e, 

alternativamente, seja convertida a obrigação em perdas e danos. Requer, 

também, a condenação dos requeridos ao pagamento da multa contratual 

e reparação por perdas e danos, referente ao valor dispendido com 

honorários contratuais. Com a inicial, vieram os documentos de Id n.º 

13326675/13327840. Foi deferida parcialmente a tutela de urgência, 

conforme decisão de Id n.º 13548131. Os requeridos foram devidamente 

citados (Id n.º 16150971), mas não compareceram à audiência de 

conciliação (Id n.º 16772133); bem como não apresentaram defesa nos 

autos, conforme certificado no Id n.º 20816916. Foi decretada a revelia 

dos requeridos (Id n.º 21097825). O requerente requereu o julgamento 

antecipado da lide (Id n.º 21709512). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO O deslinde da presente controvérsia não exige dilação probatória, 

haja vista que, embora verse sobre matéria de fato e de direito, a prova 

documental juntada aos autos é suficiente para o julgamento da causa, 

sobretudo considerando a incidência do artigo 355, inciso II, do CPC/2015. 

O requerente comprovou a relação jurídica havida entre as partes, 

conforme contrato particular de compromisso de venda e compra 

constante do Id n.º 13326741, através do qual o requerido Paulo Luna da 

Silva vendeu ao requerente o imóvel denominado Lote n.º 28/29, com área 

de 179,22m², comprometendo-se a realizar a construção de uma casa de 

70m² no terreno. Conforme explanado na decisão que deferiu parcialmente 

os efeitos da tutela (Id n.º 13548131), está demonstrado nos autos que o 

imóvel, objeto do negócio jurídico, correspondia à fração ideal de um 

imóvel com área maior, que posteriormente foi desmembrado pelos 
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requeridos em três matrículas imobiliárias individualizadas, de acordo com 

os documentos constantes de Id n.º 13326853/13326880. Observa-se, 

ainda, que dois destes imóveis não estão registrados em nome dos 

requeridos, razão pela qual, a medida de urgência para fins de averbação 

de protesto de alienação foi concedida apenas em relação ao imóvel de 

matrícula n.º 75907, registrado em nome da requerida Innovar Construtora 

e Incorporadora Eireli – EPP. Porr conta disso, a pessoa jurídica foi incluída 

no polo passivo, pretendendo o requerente que seja determinada a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica. No tocante a essa 

pretensão, é cediço que a confusão patrimonial se cuida de requisito 

essencial ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, a 

fim de demonstrar o abuso da personalidade, consoante preconiza o 

artigo 50, do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério 

Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que 

os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da 

pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação 

dada pela Lei nº 13.874, de 2019)” Outrossim, não se pode olvidar que o 

Novo Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade da 

desconsideração inversa da pessoa jurídica, consoante artigo 133, §2º, 

do aludido códex. Vale ressaltar, ainda, que o pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica pode ser formulado na peça inicial, bem como no 

processo de conhecimento, sendo despicienda a instauração de incidente 

para tanto, sobretudo considerando a citação da empresa dos termos do 

pedido. Feitas tais considerações, cabível a desconsideração inversa da 

personalidade jurídica da empresa requerida, a fim de que seja 

responsabilizada, tanto quanto seu proprietário, também demandado nos 

autos, em relação ao direito perseguido com a lide, notadamente porque 

está demonstrado que o negócio de compra e venda foi celebrado com a 

pessoa física, mas envolvendo bem do domínio da empresa que lhe 

pertence. Analisando detidamente o instrumento contratual ajustado entre 

as partes, verifico que o requerido Paulo Luna da Silva se comprometeu a 

entregar ao requerente o imóvel supra referido. Por sua vez, o requerente 

pagaria R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) pelo imóvel, sendo uma 

parte mediante a entrega de um imóvel e o restante em dinheiro. Diante da 

incidência dos efeitos da revelia, os quais acarretam a presunção de 

veracidade da matéria fática, a alegação da inicial de que o requerente 

cumpriu a sua parte na obrigação deve ser acolhida. De igual forma, 

tem-se como verdadeira a alegação de que os requeridos não cumpriram 

a obrigação de entregar o imóvel edificado ao requerente, nos moldes do 

contrato. A propósito, o requerente instruiu o pedido inicial com diversos 

documentos que demonstram a resistência do requerido ao cumprimento 

da obrigação, consoante se depreende das conversas registradas em 

rede social (Id n.º 13326973/13327815), além de declarações de terceiros 

que atestaram ter presenciado toda a negociação e a quitação do preço 

pelo requerente, de acordo com os documentos de Id n.º 13528575 e n.º 

13528588. Assim, ante a demonstração do descumprimento contratual por 

parte dos requeridos, cabível a pretensão de que sejam compelidos, por 

meio judicial, à satisfação da avença. Destarte, considerando que o 

requerente requereu expressamente obrigação de fazer consistente na 

entrega do imóvel de matrícula n.º 75906 OU matrícula n.º 75907 (Id n.º 

13528544), aliado ao fato de que apenas o imóvel registrado sob a 

matrícula 75907 se encontra registrado em nome do requerido, este deve 

ser o objeto da obrigação. Ademais, o requerente pretende a condenação 

dos requeridos ao pagamento da multa contratual, constante na Cláusula 

Quarta do instrumento de Id n.º 13326741. Com efeito, nos termos do 

artigo 408 do Código Civil, existe a possibilidade de uma das partes exigir a 

multa quando a outra parte, culposamente, tenha deixado de cumprir sua 

obrigação ou incorrido em mora. Sobre o tema, Hamid Charaf Bdine Jr. 

ensina: "A cláusula penal poderá ser compensatória ou moratória. 

Compensatória é que se estipula para hipótese de inadimplemento total da 

obrigação (art. 410). Cláusula penal moratória é a que se destina a 

assegurar o cumprimento de outra cláusula, ou a evitar o retardamento ou 

o imperfeito cumprimento da obrigação, preestabelecendo o valor das 

perdas e danos. A mora pode resultar do retardamento no cumprimento da 

obrigação, ou de seu cumprimento de modo diverso do estipulado, tal 

como previsto no art. 394 do Código Civil. Em qualquer desses casos, a 

cláusula penal estipulada é moratória. Nada impede que o mesmo contrato 

contenha três cláusulas penais. Uma de natureza compensatória e outras 

duas, de natureza moratória, para casos de atraso e de cumprimento 

imperfeito da obrigação." (Código Civil Comentado Doutrina e 

Jurisprudência, 5ª edição, p. 465, nota ao art. 411). Nesse sentido: 

Destarte, comprovado o descumprimento contratual dos requeridos, 

devem responder pela multa contratual, conforme estipulado na cláusula 

quarta do contrato ajustado entre as partes, no percentual de 10% (dez 

por cento) do valor total do contrato, qual seja, R$ 180.000,00 (cento e 

oitenta mil reais). De outro lado, no que tange ao pedido de condenação 

dos requeridos ao valor desembolsado pela contratação de advogado 

para o ajuizamento da lide, verifico que falece razão ao requerente, 

notadamente porque a contratação de profissional para defesa dos 

direitos decorreu de sua liberalidade, não podendo ser imputado à parte 

adversa tal ônus. A propósito, colhe-se do escólio jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso Adesivo da ré que 

não merece ser conhecido, uma vez que interposto intempestivamente. 2. 

Recurso de Apelação interposto pela autora que não merece provimento, 

tendo em vista que a jurisprudência é clara no sentido de que a 

contratação de advogado particular para defesa de interesse de qualquer 

uma das partes não se constitui em dano material passível de indenização. 

3. Precedentes do STJ e desta Colenda Câmara. 4. Sentença de parcial 

procedência mantida.RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO E RECURSO 

DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70082372301 RS, Relator: 

Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 21/11/2019, Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 26/11/2019). À vista do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para determinar que 

os requeridos promovam a entrega do imóvel objeto da matrícula n.º 

75907, registrado no CRI de Sinop/MT, ao requerente, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Condeno os requeridos ao pagamento da multa 

contratual, prevista na cláusula quarta do contrato, devendo ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir da citação, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 

240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC); Considerando que os requeridos 

decaíram da maior parte dos pedidos, condeno-os, solidariamente, ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, pagas as custas, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005251-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA SOLANGE STEFFEN KOSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI MONTEIRO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1005251-27.2018.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS proposta por TANIA SOLANGE 

STEFFEN KOSIS em face de SUELI MONTEIRO alegando que, em 

12/02/2015, firmou com a requerida contrato de locação de um imóvel 

residencial, pelo prazo de 12 meses. Afirma que o contrato foi renovado 

automaticamente, tendo a requerida se comprometido a pagar o aluguel, 

despesas de água, energia, taxas e tributos. Entretanto, em 15/09/2017, 

tornou-se inadimplente. Pugnou pela concessão de medida liminar de 

despejo. Ao final, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de 

R$14.181,45 (quatorze mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco 

centavos), referente aos aluguéis em atraso, despesas de IPTU, água, 

multa contratual e juros de mora. Com a inicial, vieram os documentos de Id 

nº 13279808 a 13279927. A liminar de despejo foi deferida no Id nº. 

13356646. Devidamente citada (Id nº. 15551345), a requerida deixou de 

apresentar contestação, conforme certificado no Id nº. 16495431; tendo 

sido decretada a sua revelia. No id 17261079, a requerente compareceu 
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informou que a requerida desocupou o imóvel, bem como apresentou 

cálculo atualizado do débito . É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Verifica-se que a requerida, embora devidamente citada (Id nº.15551345), 

deixou de apresentar contestação. Assim, incidem os efeitos da revelia a 

que se referem os artigos 344 do Código de Processo Civil, cabendo o 

julgamento antecipado da lide, na forma preconizada pelo artigo 355, inciso 

II, do mesmo diploma legal. Cuida-se de ação de cobrança, fundada na 

ausência de pagamento dos aluguéis vencidos a partir de 15/09/2017, 

referente ao imóvel residencial situado à Rua das Castanheiras, nº.1116, 

centro, nesta cidade. Analisando os documentos apresentados pela 

requerente, verifica-se que restou demonstrada a relação locatícia 

estabelecida entre as partes, conforme contrato de locação de Id nº. 

13279849. Quanto ao descumprimento contratual, é de se destacar que a 

revelia induz à presunção de veracidade dos fatos alegados. Outrossim, 

conforme informado no Id nº.17261079, a requerida desocupou o imóvel 

em 07/01/2019, de modo que o pedido de despejo restou prejudicado. 

Entretanto, é importante destacar que a responsabilidade pelo pagamento 

de locativos e encargos de locação estende-se até a efetiva restituição do 

imóvel ao locador. A propósito, esse é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

DESPEJO C/C INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS 

- DESOCUPAÇÃO SEM ENTREGA DAS CHAVES - MULTA CONTRATUAL - 

DANOS VERIFICADOS EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O locatário é responsável pelos aluguéis até a entrega das 

chaves e demais encargos da locação, inclusive pelos danos no imóvel. A 

multa contratual é aplicada quando a parte não satisfaz a obrigação 

pactuada. A litigância de má-fé ocorre se presente uma das situações 

descritas no art. 17 do CPC, e precisa ser comprovada. (Ap 99690/2013, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014)”.Grifei. Desta feita, 

diante da veracidade dos fatos alegados pela requerente, é procedente o 

pedido de condenação da requerida ao pagamento dos aluguéis com 

vencimento em 15/09/2017 a 07/01/2019, no valor mensal de R$ 968,00 

(novecentos e sessenta e oito reais). Ademais, cabível a condenação da 

requerida ao pagamento das despesas referentes às faturas de água, 

energia elétrica e IPTU do imóvel, além das despesas de manutenção, 

assim descritos: gastos com pintura da residência (22/11/2018 – 

R$604,00), mão de obra de pintor (31/12/2018 – R$2.000,00); materiais 

para construção (26/12/2018 - R$650,00; 28/11/2018 – R$196,19), mão de 

obra de consertos hidráulicos (26/12/2018 – R$650,00) e mão de obra 

para retirada de entulhos (14/11/2018 – R$750,00), conforme documentos 

de Ids nº. 19279428 a 19279492 e 13279876 a 132799921, consoante 

estabelece o inciso III, do artigo 67, da Lei nº 8.245/91. Verifica-se, 

outrossim, que o contrato de locação firmado entre as partes prevê a 

incidência de multa no valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) para 

o caso de inadimplência e infração ás cláusulas contratuais, conforme o 

disposto na cláusula nº.10. Destarte, tendo sido devidamente pactuado 

entre as partes, tais encargos são legítimos. Nesse sentido: “Locação de 

imóveis - Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Aluguel - Multa 

moratória - Previsão no contrato e na lei - Cobrança - Admissibilidade. A 

multa moratória prevista em cláusula do contrato de locação é devida, 

sendo expressamente autorizada pelo artigo 62, Inciso II, letra b, da Lei 

8.245/91. Recurso improvido.(TJ-SP - APL: 2068560720118260100 SP 

0206856-07.2011.8.26.0100, Relator: Orlando Pistoresi, Data de 

Julgamento: 25/07/2012, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 25/07/2012)”. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 

9º, inciso III, e art. 63 da Lei nº 8.245/91 (com as alterações dada pela Lei 

nº 12.112/09), ante a desocupação do imóvel de forma voluntária, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar a 

requerida ao pagamento dos aluguéis com vencimento em 15/09/2017 a 

07/01/2019, no valor mensal de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito 

reais), cada mês. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo 

INPC, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde o 

vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento (art. 397 do CC). 

Condeno a requerida ao pagamento das despesas referentes às faturas 

de água e energia elétrica do imóvel sub judice, com vencimento em 

16/05/2018 no valor de R$990,00 (novecentos e noventa reais); em 

28/12/2018, no valor de R$149,84 (cento e quarenta e nove reais e oitenta 

e quatro centavos); e em 19/11/2018, no valor de R$214,40 (duzentos e 

quatorze reais e quarenta centavos); totalizando R$1.354,24 (um mil, 

trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), corrigidos 

monetariamente com base no INPC, a partir do pagamento pela requerente 

(art.397 CC), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 161, § 1º, CTN c/c art. 406 do CC) desde a citação até o efetivo 

pagamento. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de IPTU 2014 

no valor de R$346,74(trezentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro 

centavos); IPTU/2015 no valor de R$529,97 (quinhentos e vinte e nove 

reais e noventa e sete centavos); IPTU/2016, no valor de R$643,89 

(seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos); IPTU/2017, 

no valor de R$691,36 (seiscentos e noventa e um reais e trinta e seis 

centavos) e IPTU/2018, no valor de R$752,54 (setecentos e cinquenta e 

dois reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando o valor de 

R$2.964,50 (dois mil, novecentos e sessenta e quatro centavos e 

cinquenta centavos), corrigidos monetariamente com base no INPC, a 

partir do pagamento pela requerente (art.397 CC), aplicando-se juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 161, § 1º, CTN c/c art. 406 do CC) 

desde a citação até o efetivo pagamento. Ademais, condeno a requerida 

ao pagamento das despesas de manutenção do imóvel: gastos com 

pintura da residência, no valor de R$604,00 (seiscentos e quatro reais); 

mão de obra de pintor, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); materiais 

para construção, no importe de R$846,19 (oitocentos e quarenta e seis 

reais e dezenove centavos), mão de obra de consertos hidráulicos, no 

valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e mão de obra para 

retirada de entulhos, no importe de R$750,00 (setecentos e cinquenta 

reais), corrigidos monetariamente com base no INPC, a partir do 

pagamento pela requerente (art.397 CC), aplicando-se juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês (art. 161, § 1º, CTN c/c art. 406 do CC) desde a 

citação até o efetivo pagamento. Por fim, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o 

disposto no artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. Transitada 

esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. T

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012746-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de 

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS, alegando que, em 13/11/2015, as 

partes celebraram o contrato de financiamento n.º 20024074126, no valor 

de R$31.000,00 (trinta e um mil reais), que deveria ser pago em 36 

prestações, tendo como garantia a alienação fiduciária do automóvel da 

“marca LIFAN modelo X60 1.8, ano fabricação 2015, chassi 

9UK64ED53F0080417, placa QBZ7637, cor vermelha”. Aduz que o 

requerido se tornou inadimplente a partir de 13/08/2017, razão pela qual, 

pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão do bem. Com a inicial, 

vieram os documentos de Id n.º 10724645 a 10732037. A busca e 

apreensão foi deferida liminarmente (Id n.º 11507952) e devidamente 

cumprida, sendo o veículo apreendido e depositado em mãos do 

depositário indicado pela parte requerente (Id n.º 11506507). Devidamente 

citada (Id n.º 11534276), a requerida apresentou contestação e 

reconvenção (Id n.º 11859332). Na contestação, impugnou o valor da 

causa, pugnou pela aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, 

aduziu ilegalidade da liminar, ante o adimplemento substancial do contrato. 

Na reconvenção, postulou pelo reconhecimento das cláusulas abusivas, 

como o vencimento antecipado das parcelas, venda casada do seguro de 

proteção financeira, cobrança indevida de IOF e juros moratórios acima da 

taxa média de mercado. Pugnou pela revisão do contrato e pela restituição 

em dobro de todos valores pagos indevidamente. Requereu a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos de Id. 11859012 e 
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11859388 A requerente apresentou impugnação e contestação, 

rechaçando as teses de defesa e reiterando os termos da exordial, 

conforme Id n.º 16350365. As partes foram intimadas a especificarem as 

provas que pretendiam produzir (Id n.º 19884724), sendo que a 

requerente se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id n.º 

20447134), ao passo em que a requerida postulou pela realização de 

prova pericial (Id n.º 20487057). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO: O 

deslinde da presente controvérsia não exige dilação probatória, uma vez 

que a questão versada nos autos é exclusivamente de direito, de modo 

que a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, 

dispensando a realização da prova pericial pleiteada pela requerida. No 

ponto é importante salientar que a requerida sequer indicou a pertinência 

da prova pericial, deixando de justificar a sua necessidade. Nessa toada, 

o magistrado tem o poder de decidir sobre a real necessidade da dilação 

probatória, de tal sorte que, entendendo que o amealhado aos autos é 

suficiente para a formação de seu livre convencimento, poderá dispensar 

a produção de outras provas, proferindo desde logo sua decisão. A 

pretensão autoral cinge-se na busca e apreensão e na consolidação da 

posse e propriedade do bem, descrito na inicial, nas mãos da requerente, 

em virtude do inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento, 

com garantia de alienação fiduciária. I.I – Preliminar: Da impugnação ao 

valor da causa: A requerida impugnou o valor atribuído à causa, aduzindo 

que deve ser observado o saldo devedor. Porém, depreende-se da inicial 

que o valor indicado pela requerente corresponde exatamente ao débito 

pendente, que compreende as parcelas vencidas e vincendas do 

contrato, não havendo que se falar em correção. A propósito: “Nos termos 

do art. 292, inciso I, do Código de Processo Civil, nas ações de busca e 

apreensão, fundadas em inadimplemento contratual, o valor da causa 

deve corresponder ao saldo devedor. Atribuído à causa o valor relativo às 

parcelas vencidas e impagas, acrescidas da multa e dos encargos 

correspondentes, restou atendida a exigência legal.” (TJ-RS - AC: 

70078011871 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de 

Julgamento: 28/06/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) Deste modo, rejeito a 

impugnação ao valor da causa. I. II – Do mérito: O pedido inicial foi 

devidamente instruído com os documentos necessários para demonstrar a 

existência do negócio jurídico firmado entre as partes, materializado pelo 

contrato de financiamento nº. 20024074126, em que a requerida se 

obrigou ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais, no valor de 

R$1.302,01 (um mil trezentos e dois reais e um centavo) cada. Consta do 

referido contrato que, em garantia do débito, a requerida alienou 

fiduciariamente em favor da parte requerente o veículo descrito na inicial 

(Id. 10724666, cláusula nº V). Observa-se, outrossim, que a parte 

requerente comprovou a mora da requerida, conforme se vê da 

notificação de Id. 10724672, encaminhada no endereço informado pela 

requerida no contrato firmado entre as partes. Assim, a apreensão do bem 

encontra guarida nas disposições do artigo 3º do Decreto Lei nº. 

911/1969. No que concerne ao pleito de aplicação da Teoria do 

Adimplemento Substancial, verifica-se que não assiste razão à requerida, 

notadamente porque, de acordo com o entendimento do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1.622.555/M, referida teoria é inaplicável 

aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969, haja vista que 

enfraquece o instituto da garantia fiduciária, afastando-se da propalada 

boa-fé, perseguida nas relações contratuais, a saber: “[...] A teoria do 

adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor 

resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela 

da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução 

contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de 

busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação 

contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito 

imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se 

utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a 

dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e 

agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade 

fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da 

renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não 

como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a 

extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de 

modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É 

questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao 

lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas 

parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão 

considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua 

obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever 

contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos 

gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A 

aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização 

da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao 

inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de 

desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer 

seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda 

evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade 

fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança 

jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da 

economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria 

do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido”. (REsp 

1622555/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017 - 

grifei). Ademais, a requerida efetuou o pagamento de 21 (vinte e uma) das 

36 (trinta e seis) parcelas previstas no contrato entabulado pelas partes, o 

que caracteriza apenas 58,33% do débito, devendo, portanto, ser 

inadmitida a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Desta forma, 

caracterizado o inadimplemento contratual, a consequência é a rescisão 

do pacto, com a consequente apreensão do bem, conforme dispõe o 

Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que a alienação fiduciária em garantia 

transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel 

alienada, independente da tradição efetiva do bem, tornando-se o 

alienante ou devedor possuidor direto e depositário com todas as 

responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil 

e penal. Há que se mencionar, ademais, que não há ilegalidade nos 

encargos exigidos, diversamente do alegado pela requerida, haja vista 

que, de acordo com a cláusula de nº 1.2, os juros de mora foram 

estipulados dentro do patamar legal de 12% ao ano; bem como a multa 

moratória respeitou o limite de 2%, conforme disposto no artigo 52, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO 

– POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – MANTIDA 

PACTUAÇÃO EXPRESSA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO CONTRATUAL - ENCARGOS MORATÓRIOS EM CASO DE 

ATRASO DE PAGAMENTO – JUROS 1% AO MÊS E MULTA DE 2% – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. [...]. Em 

substituição aos encargos contratados, no caso de atraso de pagamento 

(inadimplência), será devido, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. 

(Ap 161283/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)”. 

Observa-se do contrato de Id nº. 10724666 que a taxa de juros 

remuneratórios cobrado pelo requerente, durante o período de 

normalidade, foi de 27,77 % a.a, enquanto que a taxa média de mercado, 

divulgada pelo Banco Central do Brasil - BACEN, para a mesma operação 

e em igual período (novembro de 2015), foi de 26,20% a.a. (dados 

retirados no “site”: http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201301.xls - 

Tabela - Quadro XV-A, Crédito do Sistema Financeiro Recursos Livres – 

Taxa média de juros- pessoa física- aquisiçao de veículo). Sobre o tema, 

insta salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do REsp 1.061.530/RS, com base nos precedentes da Casa, pacificou o 

entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia 

superiores à taxa média de mercado: “Como média, não se pode exigir que 

todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, 

a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, 

que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A 

jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado 

abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari 

Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ 

de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha 

relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, 

Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média” Grifei. Nessa senda, 

verifica-se que a taxa cobrada não discrepa do entendimento 

jurisprudencial mencionado alhures, razão pela qual, não há abusividade 

nesse sentido. De igual modo, verifica-se que não assiste razão à 

requerida, no tocante a alegação de cobrança indevida de seguro, haja 

vista que a contratação em questão não gera nenhum prejuízo para o 

consumidor, ao contrário, mostra-se como uma garantia, pois cobre 

eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, 
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desemprego involuntário e incapacidade física temporária. Ademais, não 

há se falar em venda casada, haja vista que não há demonstração de que 

tenha sido imposta à requerida a contratação do seguro, no momento da 

assinatura do contrato, ao revés, observa-se que se tratava de uma 

opção. Desse modo, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - 

CONTRATO BANCÁRIO [...] SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - 

LEGALIDADE -REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES - POSSIBILIDADE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O seguro de proteção financeira 

traz confiança ao consumidor e não revela vantagem exagerada por parte 

da instituição financeira a justificar a sua nulidade, ainda mais quando a 

contratação é facultativa e o valor não é excessivo. [...]. (Ap 66771/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)”. Também não 

assiste razão à requerente, no tocante a restituição do IOF (Imposto sobre 

Operações Financeiras), uma vez que o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento dos REsp nº. 1.251.33/RS e Resp nº. 1.255.573/RS 

pacificou o entendimento no sentido de que: “Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (REsp 1255573/RS, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

28/08/2013, DJe 24/10/2013 – grifei). Tampouco há que se falar que o 

valor cobrado a título de IOF é excessivo, pois o cálculo apresentado pela 

requerida com o intuito de demonstrar abusividade pauta-se no importe de 

R$33.952,92 (trinta e três mil e novecentos e cinquenta e dois reais e 

noventa e dois centavos), valor estranho ao contrato entabulado entre as 

partes, que teve o valor total financiado de R$ 34.270,31 (trinta e quatro 

mil, duzentos e setenta reais e trinta e um centavos) em 36 prestações de 

R$1.302,01 (um mil e trezentos e dois reais e um centavo). De tal modo, a 

reconvinte não demonstrou o valor excedente. Assim, a 

requerida/reconvinte não logrou êxito em demonstrar motivos jurídicos 

ponderáveis para modificar as cláusulas impugnadas do contrato, por 

conseguinte, incabível a repetição do indébito. Destarte o contrato firmado 

consubstancia ato jurídico perfeito e acabado, elaborado, aliás, com 

respaldo nas normas específicas do Banco Central, que dita regras para 

financiamentos deste jaez. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da lide principal, consolidando nas mãos da parte requerente o 

domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial, cuja apreensão 

liminar torno definitiva. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o 

valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil de 2015. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica 

suspensa, eis que concedo à requerida o benefício da assistência 

judiciária gratuita. No que tange à RECONVENÇÃO, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da reconvinte, condenando-a ao pagamento 

das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica 

suspensa, pois é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

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

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009580-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO formulada pela empresa em 

recuperação judicial BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP em face de BANCO 

DO BRASIL S/A, alegando que o requerido foi arrolado na lista inicial de 

credores, na classe com garantia real, com o valor de R$ 4.064.102,22 

(quatro milhões, sessenta e quatro mil, cento e dois reais e vinte e dois 

centavos); bem como n classe quirografária, com o valor de R$ 

137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais). Aduz que, após a 

apresentação de divergência do credor junto ao administrador judicial, 

houve a exclusão do contrato n.º 40/03994-3, sob o argumento de que 

possui cláusula de alienação fiduciária. Entretanto, sustenta que os bens 

alienados fiduciariamente são essenciais ao desenvolvimento da atividade 

empresarial, haja vista que se trata de todo o maquinário da empresa, 

sendo o caso de flexibilização da norma constante do artigo 49, §3º, da 

LRF Aduz que os contratos de financiamento contraídos pelos sócios da 

empresa também devem ser incluídos na recuperação judicial, haja vista 

que foram celebrados com o objetivo de fomentar a atividade empresarial. 

Requer a retificação do quadro geral de credores, com a inclusão dos 

créditos decorrentes do contrato n.º 40/03994-3; bem como dos contratos 

ajustados pelos sócios da empresa. Com a inicial, vieram os documentos 

de Id n.º 9377609/9378465. No Id n.º 11593384, a instituição financeira se 

manifestou, asseverando que o contrato de abertura de crédito fixo 

possui garantia de alienação fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da 

recuperação judicial. Sustenta que não merece acolhimento o pedido de 

inclusão, no rol dos credores, dos créditos oriundos de contratos que não 

foram ajustados pela recuperanda. Ao final, pretende seja rejeitada a 

impugnação, com a manutenção do crédito arrolado pelo administrador 

judicial, no montante de R$ 313.558,60 (trezentos e treze mil, quinhentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta centavos), instruindo a defesa com os 

documentos de Id n.º 11593399/11593521. O administrador judicial 

apresentou parecer no Id n.º 15730297, manifestando-se pela não 

inclusão dos créditos mencionados na inicial, haja vista que se referem a 

contratos que possuem garantia de alienação fiduciária, bem como 

contratos que foram celebrados por terceiros, não se submetendo aos 

efeitos da recuperação judicial. O Ministério Público aduziu que não há 

relevância que justifique a sua intervenção no feito (Id n.º 19798172). É o 

relatório. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a impugnante 

pretende a inclusão, na lista de credores da recuperação judicial, dos 

contratos com garantia de alienação fiduciária, alegando que as garantias 

contratuais são indispensáveis ao soerguimento da empresa. Postula, 

ainda, a inclusão de créditos oriundos de contratos ajustados pelos sócios 

da empresa, sustentando que foram contraídos com o fito de fomentar a 

atividade empresarial. No ponto, necessário se faz analisar as hipóteses 

de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, à 

luz do disposto no artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, in verbis: “Art. 49. 

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos. §1º Os credores do devedor em 

recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os 

coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. §2º As obrigações 

anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente 

contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos 

encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de 

recuperação judicial. §3º Tratando-se de credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, 

de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 

contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de 

venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos 

da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o 

§4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. §4º 

Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que 

se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. §5º Tratando-se de crédito 

garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, 

aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou 

renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação 

judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente 

recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada 

durante o período de suspensão de que trata o §4º do art. 6º desta Lei.”. 

Nessa senda, depreende-se do dispositivo legal supracitado que não se 

submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos do “proprietário 

fiduciário de bens móveis”, uma vez que a transferência da propriedade 

dos bens é de preferência do credor fiduciário, razão pela qual não há 
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como sujeitar tais créditos ao plano de recuperação judicial. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, 

senão vejamos: “DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO 

SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO 

DEVEDOR-CEDENTE. REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. 1 – (...) 3 - A alienação fiduciária de 

coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou 

títulos de créditos não estão submetidas aos efeitos da recuperação 

judicial (inteligência do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 4 – 

(...) 9 - Os créditos cedidos em garantia, na medida em que deixam de 

integrar o patrimônio do cedente, não podem ser alcançados por eventuais 

pretensões de outros de seus credores, sujeitos cujas esferas jurídicas 

não sofrerão, como corolário - em razão da ausência de justa expectativa 

sobre aqueles créditos -, repercussão negativa decorrente de sua 

exclusão dos efeitos da recuperação judicial do devedor. 10 - Não 

havendo quebra de confiança ou frustração de legítima expectativa dos 

demais credores da recuperanda, não há que se cogitar de violação ao 

princípio da boa-fé. 11 - Recurso especial provido.” (STJ - REsp 

1592647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 24/10/2017, DJe 28/11/2017). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também tem decidido nestes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE 

JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O 

CRÉDITO SEJA EXLUÍDO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

APLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005 - 

ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

PORQUE NÃO HOUVE REGISTRO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE – 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005 – 

NÃO CARACTERIZADA – ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO 

DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. 

Não deve ser reformada a decisão que determinou que o crédito fosse 

excluído da recuperação judicial, uma vez que houve se trata de crédito 

com garantia gravada de alienação fiduciária, aplicando-se, portanto, o 

disposto no artigo 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005, mormente porque a 

essencialidade dos bens gravados não ficou comprovada. Mostra-se 

descabida, diante do contexto, a alegação de ausência de registro do 

contrato em cartório, eis que tal procedimento não se mostra obrigatório, 

destacando-se a vinculação das partes ao mencionado negócio. Também 

não há falar em inconstitucionalidade do artigo 49, § 3º da Lei n. 

11.101/2005, eis que foram sopesados os institutos, prevalecendo a 

garantia firmada contratualmente.”. (TJ-MT - 1000658-63.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019). À luz do exposto, verifico que 

o contrato de cédula de crédito industrial n.º 40/03994-3 (Id n.º 9377625) 

contém cláusula expressa de garantia de alienação fiduciária e, portanto, 

não se submete aos efeitos da recuperação judicial. A propósito, frisa-se 

que a recuperanda não logrou êxito em demonstrar que os bens objeto da 

garantia fiduciária são essenciais às suas atividades empresariais, 

tampouco que se trata de bens de capital, sendo caso inconteste de 

aplicação do artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005, notadamente em 

consonância com o entendimento jurisprudencial hodierno. No mesmo 

sentido, não merece acolhimento a pretensão autoral no tocante ao pedido 

de inclusão dos créditos decorrentes de contratos ajustados por terceiros 

no rol de credores da recuperanda, por falta de amparo legal, 

precipuamente considerando que apenas os créditos frutos de negócio 

jurídico pactuado com a empresa em recuperação judicial devem se 

submeter ao procedimento recuperacional, consoante estabelece a lei. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

deixando de condená-la ao pagamento de honorários, pois incabíveis na 

espécie. A propósito: “INCIDENTE – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO 

DE CREDORES – EXCLUSÃO DO CRÉDITO INDEFERIDA – AUTORIZAÇÃO 

DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEVEDORES 

PRINCIPAIS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – COROLÁRIO LÓGICO – 

IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS 

EM INCIDENTE PROCESSUAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. É 

nula a decisão extra petita, que julga fora dos limites estabelecidos na 

peça exordial, violando o princípio da congruência, insculpido no art. 460, 

do CPC. Por se tratar a impugnação contra relação de credores de mero 

incidente processual, afasta-se a condenação em honorários 

advocatícios, ficando restrita ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do disposto no art. 20, §1º, do CPC.” (TJMT - AI 156534/2015, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no D.JE 23/05/2016). 

Traslade-se cópia do presente decisum aos autos Processo n. 

1002819-69.2017.8.11.0015. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011172-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NORBERTO DOS SANTOS - ME (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº. 1011172-98.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA em face 

de JOSE NORBERTO DOS SANTOS ME, alegando ser credora do 

requerido da quantia de R$2.948,95 (dois mil, novecentos e quarenta e oito 

reais e noventa e cinco centavos), representada pela nota fiscal de 

prestação de serviço, pelo comprovante de entrega e protesto, cujo valor 

foi corrigido e acrescido de juros de mora. Requereu a condenação do 

requerido ao pagamento do aludido valor. Com a inicial, vieram os 

documentos de Id nº. 10064403 a 10065050. A citação foi realizada no Id 

nº. 15949049, tendo o requerido deixado de apresentar embargos 

monitórios, conforme certificado no Id nº. 198521254. O requerente 

pleiteou o julgamento antecipado da lide (Id nº. 20189146). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Verifica-se que o requerido, embora 

devidamente citado (Id nº. 159849049), deixou de apresentar contestação. 

Assim, incidem os efeitos da revelia a que se referem os artigos 344 do 

Código de Processo Civil, cabendo o julgamento antecipado da lide, na 

forma preconizada pelo artigo 355, inciso II, do mesmo diploma legal. A 

ação monitória, em consonância com o artigo 700 do CPC/2015, “pode ser 

proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I. pagamento de 

quantia em dinheiro; II. A entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem 

móvel ou imóvel e III. O adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer.”. Com relação ao que se constitui em prova escrita hábil ao manejo 

da monitória, o doutrinador Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e 

Legislação Processual em Vigor, 45ª Edição, Editora Saraiva, 2013, p. 

1076, cita os seguintes julgados: “A prova escrita, exigida pelo art. 1.102ª 

do CPC, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato 

constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a 

existência do direito alegado” (RJ 238/67). Os documentos que embasam o 

pleito autoral (nota fiscal da prestação de serviços, comprovante de 

entrega e protesto – id nº. 10064423) demonstram a existência do negócio 

jurídico firmado entre as partes, sendo documentos hábeis para instruir a 

ação monitória. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. NECESSIDADE. 

SÚMULA N. 481-STJ. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. MONITÓRIA. NOTA 

FISCAL. MERCADORIA. RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. REEXAME. 

SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não viola o artigo 535, do CPC, o 

julgamento meramente contrário aos interesses da parte. 2. Podem as 

instâncias ordinárias perquirir sobre a situação econômico-financeira da 

parte para fins de examinar do requerimento de assistência judiciária 

gratuita, mormente se se tratar de pessoa jurídica, para a qual se exige 

prova da hipossuficiência, nos termos do verbete n. 481, da Súmula. 3. 

Reexaminar a questão no que toca à hipossuficiência 

econômico-financeira do requerente da assistência judiciária gratuita 

encontra o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula. 4. A nota 

fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou 

prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. 

Precedentes. 5. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários 

advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 6. 
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Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 

432078 RS 2013/0379385-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Data de Julgamento: 20/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 06/03/2014) Ademais, observa-se que a incidência de 

juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC não se 

revelam abusivas, tendo sido cobradas dentro do patamar legal e desde o 

vencimento da obrigação, de acordo com o disposto no artigo 397 do CC. 

Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – 

NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS 

MERCADORIAS E CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA SUFICIENTE – 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO 

INPC – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A nota fiscal, com a comprovação da entrega das mercadorias 

e a cártula de cheque são documentos aptos para instruir o procedimento 

monitório. Na ação monitória, a correção monetária e os juros de mora 

devem ser contados a partir da data em que a obrigação deveria ser 

adimplida”. (Ap 58551/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, 

Publicado no DJE 21/06/2017) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para CONVERTER o mandado inicial em 

executivo (art. 702, §8º, do CPC/2015) e condeno o requerido ao 

pagamento da importância de R$2.948,95 (dois mil, novecentos e quarenta 

e oito reais e noventa e cinco centavos), que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, desde 27/09/2017, conforme o demonstrativo de débito 

colacionado no Id nº. 10064425. Por fim, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2º, NCPC). Transitada 

esta em julgado, pagas as custas, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. T

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012661-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. B. (AUTOR(A))

R. K. M. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. S. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1012661-73.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes (Id. 

11535490). 2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

b, do Código de Processo Civil. 3. Sem custas. Sem condenação em 

honorários. 4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 5. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 28 de junho de 2019. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000830-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. B. (AUTOR(A))

P. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇAque se encontra nestes autos no(s) ID(s). 

(29083704 - Sentença)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000771-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI OAB - MT24937/O (ADVOGADO(A))

KARINE DA SILVA OAB - 003.196.381-11 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, 

se manifestarem em relação ao Recurso de Apelação e documentos de ID 

n. 30291955, 30291958 e 30291961. Obs: Os prazos processuais estão 

suspensos nos termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, sendo 

considerado tempestivo os atos praticados antes do termo inicial do prazo 

(§4º do Art. 218, do CPC/15)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012928-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1012928-45.2017.8.11.0015 Vistos etc. Trata-se de Declaratória de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável proposta por Maria Neide 

de Souza e Rudinei de Souza Machado, alegando, em síntese, que 

conviveram publicamente em união estável de outubro de 2012 a outubro 

de 2017. Aduz que, da união adveio o nascimento de uma filha, bem como 

foram adquiridos bens. Juntaram documentos. O Ministério Público pugnou 

pela homologação do acordo (Id. 25965562). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Por não haver questões processuais pendentes, 

passo à análise do mérito. A união estável é a convivência entre homem e 

mulher, de caráter notório e ininterrupto, com o objeto de constituir uma 

família. Diante disso, as partes pretendem ver reconhecida e dissolvida a 

união estável que afirmam ter mantido pelo período de cinco anos. A 

Constituição Federal, em seu art. 226, §3º, reconhece a união estável 

como entidade jurídica equiparada a categoria de ente familiar, garantindo 

proteção à união estável, independentemente da celebração do 

casamento: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 

do Estado. § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 

facilitar sua conversão em casamento.” Por sua vez, o Código Civil assim 

dispõe: “Art. 1723 - É reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 

Destarte, resta comprovada a união estável havida entre as partes, já que 

afirmado por ambos em acordo, bem como pela existência de prole em 

comum. Outrossim, os bens em comum foram partilhados na forma 

descrita no Id. 25923985. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para o fim de reconhecer e ao mesmo tempo dissolver a união 

estável existente entre Maria Neide de Souza e Rudinei de Souza 

Machado, pelo período retro indicado, bem como HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado no id. 25923985, 

restando extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

sucumbência, por se tratar de partes beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se. Sinop/MT, 08 de novembro de 2019. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito $

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012928-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1012928-45.2017.8.11.0015 Vistos etc. Trata-se de Declaratória de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável proposta por Maria Neide 

de Souza e Rudinei de Souza Machado, alegando, em síntese, que 

conviveram publicamente em união estável de outubro de 2012 a outubro 

de 2017. Aduz que, da união adveio o nascimento de uma filha, bem como 

foram adquiridos bens. Juntaram documentos. O Ministério Público pugnou 

pela homologação do acordo (Id. 25965562). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Por não haver questões processuais pendentes, 

passo à análise do mérito. A união estável é a convivência entre homem e 

mulher, de caráter notório e ininterrupto, com o objeto de constituir uma 

família. Diante disso, as partes pretendem ver reconhecida e dissolvida a 

união estável que afirmam ter mantido pelo período de cinco anos. A 

Constituição Federal, em seu art. 226, §3º, reconhece a união estável 

como entidade jurídica equiparada a categoria de ente familiar, garantindo 

proteção à união estável, independentemente da celebração do 

casamento: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 

do Estado. § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 

facilitar sua conversão em casamento.” Por sua vez, o Código Civil assim 

dispõe: “Art. 1723 - É reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 

Destarte, resta comprovada a união estável havida entre as partes, já que 

afirmado por ambos em acordo, bem como pela existência de prole em 

comum. Outrossim, os bens em comum foram partilhados na forma 

descrita no Id. 25923985. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para o fim de reconhecer e ao mesmo tempo dissolver a união 

estável existente entre Maria Neide de Souza e Rudinei de Souza 

Machado, pelo período retro indicado, bem como HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado no id. 25923985, 

restando extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

sucumbência, por se tratar de partes beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 08 de novembro de 2019. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito $

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011748-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIMAR DE SOUSA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SOUSA VILAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSA PROCESSO n. 1011748-91.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

937,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) PARTE 

INTERESSADA: DELCIMAR DE SOUSA, brasileira, casada, do lar, 

portadora do RG/CI n. 628.149/SSP/MT e inscrita no CPF/MF n. 

581.082.702-00, residente e domiciliada Rua Projetada 01, Quadra 02, Lote 

09, Bairro Jardim Buritis no Município de Sinop/MT, Telefone: (66) 

9-9941-1389. INTERDITANDO(A): TIAGO SOUSA VILAS, 22 anos, 

brasi leiro, solteiro, desempregado, portador do RG n . 

0000109236-9/SSP/MT e inscrito no CPF n. 002.001.442-27, residente e 

domiciliado na Rua Projetada 01, Quadra 02, Lote 09, Bairro Jardim Buritis 

no Município de Sinop/MT. FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, da presente Ação de Interdição de TIAGO SOUSA 

VILAS, acima qualificado, nos termos da r. Sentença id- 19393458, abaixo 

transcrita, declarando sua incapacidade civil para a prática de atos 

patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora 

Delcimar de Sousa Melo, consignando que não poderá por qualquer modo 

alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, 

pertencentes ao curatelado, sem autorização judicial. Se o caso, os 

valores recebidos do INSS deverão ser aplicados exclusivamente na 

saúde, alimentação e bem-estar do interdito, podendo o curador ser 

chamado a qualquer momento para a respectiva prestação de contas. 

SENTENÇA: Vistos. 1. Delcimar De Sousa Melo ingressou com a presente 

ação de CURATELA de Tiago Sousa Vilas, alegando, em síntese, que é 

genitora do(a) e este(a) interditando(a) está diagnosticado com retardo 

mental grave irreversível e não consegue manifestar a sua vontade, pois é 

portador da CID 10 F-72 (retardo mental grave) e CID 10 F-84.8 (outros 

transtornos globais de desenvolvimentos), sendo verificado a 

irreversibilidade da patologia do interditado, conforme laudo médico 

acostado aos autos. Assim, requer a sua nomeação como curador. Juntou 

documentos. Recebida a inicial, a parte autora foi nomeada como curadora 

provisória, e, na sequência, foi designada audiência de entrevista, que 

ocorreu neste ato, com a participação do curador especial nomeado, o 

qual apresentou, na oportunidade, contestação por negativa geral. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. O feito dispensa maior dilação 

probatória, sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e 

julgamento, uma vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a 

apreciação do pedido inicial, precipuamente a audiência de entrevista hoje 

realizada, razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que 

se encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a 

proteção das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de 

eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo 

ou completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III 

- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece 

que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê também que, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela” 

(§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). 

Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015), verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência 

deixe de ser taxada como incapaz, para ser considerada – em uma 

perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o 

artigo 747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015) que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 
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755 do Código de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o 

juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de id. 10345058 

atestou que a parte requerida tem quadro grave de retardo mental (f-72), 

não desenvolveu a fala sendo dependente de cuidado de terceiros e pela 

entrevista ora levada a cabo que a doença o incapacita para os atos da 

vida civil, administrar seus bens ou manifestar sua vontade de forma 

válida. Consta, ainda, que a situação é duradoura e irreversível. Cabe 

salientar que o laudo realizado por médico não foi impugnado pelas partes. 

Ainda, confirmando a incapacidade civil do interditando, em audiência de 

interrogatório restou gravado em vídeo que o(a) interditando(a) não fala, 

bem como não consegue compreender o que está ouvindo e utiliza 

fraldas, dependendo de auxilio de terceiros para tudo.Destarte, as provas 

contidas nos autos indicam que o(a) interditando(a) não tem condições 

mínimas de gerir seus próprios atos.Tal situação, portanto, justifica sua 

submissão aos termos da curatela, havendo a necessidade de ser 

reconhecida a incapacidade do interditando para a prática dos atos da 

vida civil, visto concluir-se que o mesmo é desprovido da plena 

capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código 

Civil. Com relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de 

interdição e respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, 

incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: 

“Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou 

companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - 

nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 

1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 

interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é mãe o(a) 

interditando(a), portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome o(a) interditando(a), impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que a 

curadora não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao(a) curatelado(a) sem 

autorização judicial e que os valores porventura recebidos de entidade 

previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão 

ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do 

curatelado (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação 

anual de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem 

prejuízo da intimação para tanto em momento futuro. 3. Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e 

seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e, consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Tiago Sousa 

Vilas, devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade 

civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, 

nomeando como sua curadora Delcimar de Sousa Melo, que deverá 

prestar compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1 Intime(m)-se o(s) 

curador(es) para prestar(em) compromisso definitivo no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, bem 

como que não poderá(ão) por qualquer modo alienar ou onerar bens 

móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, 

sem autorização judicial. Se o caso, os valores recebidos do INSS 

deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e bem-estar 

do interdito, podendo o curador ser chamado a qualquer momento para a 

respectiva prestação de contas. 3.2. Em obediência ao disposto no artigo 

755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro de Pessoas Naturais e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do TJMT e na 

plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO DE SOUSA NERE, 

digitei. SINOP, 26 de março de 2020. Arnaldo de Sousa Nere (Assinado 

Digitalmente) Analista Judiciário Autorizado(a) pelo art. 1205/CNGC 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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JANE SOARES DA SILVA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

SINOP ENDEREÇO: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE 

NOTIFICAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS Prazo do Edital: 10 (dez) 

Dias PROCESSO n. 1012745-74.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

937,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

GELINDO ALVES FERREIRA, Endereço: RUA JOAQUIM ALEIXO GAMA, 

2696, - DE 2600/2601 A 2904/2905, JARDIM BOA ESPERANÇA, SINOP - 

MT - CEP: 78553-878 POLO PASSIVO: JANE SOARES DA SILVA, 

Endereço: CIRCULAR, 15, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMANDO(A,S)/NOTIFICANDO(A,S): TERCEIROS E INTERESSADOS 

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS, do inteiro teor da 

SENTENÇA, prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo 

transcrita, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

SENTENÇA: Número do Processo: 1012745-74.2017.8.11.0015. TERMO DE 

AUDIÊNCIA. Processo nº 1012745-74.2017.8.11.0015. Aos quinze dias do 

mês de março do ano de 2019, às 14:30 horas, na sala de audiências da 

Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, Estado 

de Mato Grosso, onde presente se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo Secretária 

designada, presente o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Dr. 

Carlos Henrique Richter, foi determinado para que a audiência tivesse 

início, realizado o pregão das partes, se verificou a presença da parte 

autora, Gelindo Alves Ferreira, acompanhado da Defensora Pública, Dra. 

Luciana Barbosa Garcia e, ainda, a interditanda, Jane Soares Da Silva, 

acompanhada do Defensor Público, Dr. João Vicente Nunes Leal. 

Declarada aberta a audiência, o curador especial se manifestou nos 
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seguintes termos: MM Juiz, trata-se de ação de interdição, em que se 

pretende a interdição total de Jane Soares Da Silva para os atos da vida 

civil. Com o pedido vieram os documentos que atestam a condição clínica 

da interditanda. Em paralelo, faculta a Defensoria Pública negar os fatos, 

de maneira geral, nos termos do artigo 341, parágrafo único do CPC. 

Assim, a Defensoria Pública pede a improcedência dos pedidos. Na 

sequência, o MM. Juiz passou a entrevistar a interditanda, conforme 

registro fonográfico digital em anexo. Após, a parte autora se manifestou, 

informando que a interditanda possui benefício previdenciário, o qual vem 

sendo percebido por sua genitora que não repassa a esta. Em seguida, 

requereu a procedência da petição inicial, o que concordou o Ministério 

Público. DELIBERAÇÃO. Vistos. 1. Gelindo Alves Ferreira ingressou com a 

presente ação de CURATELA de Jane Soares Da Silva, alegando, em 

síntese, que a interditanda é sua convivente, e porta a CID G80 (paralisia 

cerebral quadriplégica espástica), sendo completamente dependente do 

Requerente para ministrar-lhe os remédios, cuidar de sua higiene pessoal 

e alimentação, conforme laudo médico acostado aos autos. Assim, requer 

a sua nomeação como curador. Juntou documentos. Recebida a inicial, a 

parte autora foi nomeada como curadora provisória, e, na sequência, foi 

designada audiência de entrevista, que ocorreu neste ato, com a 

participação do curador especial nomeado, o qual apresentou, na 

oportunidade, contestação por negativa geral. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. O feito dispensa maior dilação probatória, 

sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento, 

uma vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a apreciação 

do pedido inicial, precipuamente a audiência de entrevista hoje realizada, 

razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção 

das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais 

prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo ou 

completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III 

- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece 

que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê também que, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela” 

(§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). 

Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015), verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência 

deixe de ser taxada como incapaz, para ser considerada – em uma 

perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o 

artigo 747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015) que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 

755 do Código de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o 

juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de id. 10724488 

atestou que a parte requerida encontra-se incapaz de realizar suas 

funções diárias por tempo indeterminado por motivo de doença, CID G80, 

por sua vez, o laudo de Id 10724488 acrescenta que o autor encontra-se 

em boas condições físicas e mental, podendo realizar suas funções 

diárias, até o presente momento, e pela entrevista ora levada a cabo que a 

doença o incapacita para os atos da vida civil, administrar seus bens ou 

manifestar sua vontade de forma válida. Consta, ainda, que a situação é 

duradoura e irreversível. Cabe salientar que o laudo realizado por médico 

não foi impugnado pelas partes. Ainda, confirmando a incapacidade civil 

do interditando, em audiência de interrogatório restou gravado em vídeo 

que a interditanda não fala, utilizando-se de gestos para se expressar, 

dependendo do convivente para ir ao mercado, banco, sair de casa. 

Destarte, as provas contidas nos autos indicam que a interditanda não tem 

condições mínimas de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, 

justifica sua submissão aos termos da curatela, havendo a necessidade 

de ser reconhecida a incapacidade do interditando para a prática dos atos 

da vida civil, visto concluir-se que o mesmo é desprovido da plena 

capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código 

Civil. Com relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de 

interdição e respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, 

incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: 

“Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou 

companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - 

nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 

1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 

interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é mãe da 

interditanda, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do interditando, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que a 

curadora não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao curatelado sem autorização 

judicial e que os valores porventura recebidos de entidade previdenciária 

ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do curatelado (CC, 

art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação anual de contas 

prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem prejuízo da intimação 

para tanto em momento futuro. 3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Jane Soares da Silva, devidamente 

qualificada nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora 

Gelindo Alves Ferreira, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 3.1 Tendo em vista a informação de que a interditanda 

possui benefício previdenciário ativo, o qual ela não vem usufruindo, tendo 

em vista a ausência de contato com sua genitora, oficie-se ao INSS 

informando acerca da presente decisão, que nomeia como atual curador 

da interditanda o senhor Gelindo Alves Ferreira, devendo ser suspenso o 

saque por qualquer outra pessoa que não seja o curador. 3.2. Intime(m)

-se o(s) curador(es) para prestar(em) compromisso definitivo no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, bem 

como que não poderá(ão) por qualquer modo alienar ou onerar bens 

móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, 

sem autorização judicial. Se o caso, os valores recebidos do INSS 

deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e bem-estar 

do interdito, podendo o curador ser chamado a qualquer momento para a 

respectiva prestação de contas. 3.3. Em obediência ao disposto no artigo 

755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro de Pessoas Naturais e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do TJMT e na 

plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 
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intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. 3.4. 

Sem custas ou honorários, em decorrência dos benefícios de gratuidade e 

elementares do procedimento. 3.5 Dou a presente por publicada em 

audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário." 

OBSERVAÇÃO: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

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

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, digitei. SINOP, 26 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Arnaldo de Soiusa Nere Analista Judiciário 

Autorizado(a) pelo Artigo nº 1205-CNGC OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013226-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INGDA GEANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA BARBOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1013226-37.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: INGDA GEANE BARBOSA DA 

SILVA, brasileira, solteira, funcionária pública, RG: 19355149 SEJSP/MT, 

CPF: 012.545.311-65, residente e domiciliada à Rua dos Gerônios, n. 65, 

Jardim Celeste, Sinop/MT. CEP: 78556-612. POLO PASSIVO: INDIANARA 

BARBOSA, brasileira, solteira, beneficiária, CPF: 028.378.911-50, 

residente e domiciliada à Rua dos Gerônios, n. 65, Jardim Celeste, 

Sinop/MT. CEP: 78556-612. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERASSADOS, da sentença que decretou o interdição de 

Indianara Barbosa, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora 

Ingda Geane Barbosa da Silva, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo, em conformidade com a Sentença a seguir 

transcrita. SENTENÇA: Aos onze dias do mês de março do ano de 2019, 

às 15:30 horas, na sala de audiências da Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, onde presente 

se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, MM. 

Juiz de Direito, comigo Secretária designada, presente o(a) representante 

do Ministério Público, Dr(a). Dr. Carlos Henrique Richter, foi determinado 

para que a audiência tivesse início, realizado o pregão das partes, se 

verificou a presença das partes, e dos Defensores Públicos Dr. Glauber 

da Silva e Dr. João Vicente Nunes Leal.Declarada aberta a audiência, as 

partes acima mencionadas foram cientificadas sobre a utilização de 

registro fonográfico digital para a tomada da prova oral (nos termos do art. 

209, § 1º, do NCPC, art. 13, § 3º, da LJE, e do Provimento nº. 

038/2007-Gab-CGJ), bem como advertidas acerca da vedação da 

divulgação não autorizada dos registros de áudio.Em seguida, o MM. Juiz 

passou a entrevistar a interditanda, conforme registro fonográfico digital 

em anexo.Após, a parte autora requereu a procedência da petição inicial, 

sendo que o curador especial, diante do laudo que atesta as limitações 

cognitivas da interditanda contesta o presente feito com fulcro no artigo 

341, parágrafo único, do CPC, por negativa geral, pugnando ao final, pela 

improcedência do pedido inicial.Em ato contínuo, o Ministério Público 

requereu a procedência dos pedidos iniciais.Na sequência, o M.M. Juiz 

deliberou no seguinte sentido:DELIBERAÇÃO: Vistos. INGDA GEANE 

BARBOSA DA SILVA ingressou com a presente ação de CURATELA de 

INDIANARA BARBOSA, alegando, em síntese, que a interditanda é sua 

irmã, o qual atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e hemiparesia 

espastica a direita, não conseguindo mais assumir os atos da vida civil, 

necessitando de cuidados de terceiros. Assim, requer a sua nomeação 

como curadora. Juntou documentos.Recebida a inicial, a parte autora foi 

nomeada como curadora provisória, oportunidade em que foi designada 

audiência de entrevista, que foi redesignada e que ocorreu neste ato.É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.O feito dispensa maior dilação 

probatória, sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e 

julgamento, uma vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a 

apreciação do pedido inicial, precipuamente a audiência de entrevista hoje 

realizada, razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que 

se encontra.A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a 

proteção das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de 

eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo 

ou completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz:“A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164).Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015):“Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:(...)III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;”Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.”Por sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece 

que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas”.Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê também que, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela” 

(§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 

13.146/2015).Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em homenagem ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a pessoa com 

deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser considerada – em 

uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade 

legal, ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil.Confirmando tal tese está o 

artigo 747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015) que estabelece o instituto da interdição.Com efeito, o artigo 

755 do Código de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o 

juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II).Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais.No presente caso, o laudo de id. 10964876 
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atestou que a parte requerida tem diagnóstico de atraso mental severo, 

déficit motor – hemiparesia espastica a direita, por provável lesão 

isquêmica cerebral acometendo todo o lado esquerdo do encéfalo, 

encontrando-se dependente da irmã para os atos simples da vida civil, e 

pela entrevista ora levada a cabo que a doença a incapacita para os atos 

da vida civil, administrar seus bens ou manifestar sua vontade de forma 

válida. Consta, ainda, que a situação é duradoura e irreversível.Cabe 

salientar que o laudo realizado por médico não foi impugnado pelas 

partes.Ainda, confirmando a incapacidade civil da interditanda, em 

audiência de interrogatório restou gravado em vídeo que a interditanda 

relatou que não sabe fazer compras, que já ficou perdida no mercado, 

bem como que não trabalha e que depois que sua mãe faleceu, fica 

constantemente na companhia de sua irmã (entrevista realizada no 

presente ato).Destarte, as provas contidas nos autos indicam que o 

interditanda não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos.Tal 

situação, portanto, justifica sua submissão aos termos da curatela, 

havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade do 

interditando para a prática dos atos da vida civil, visto concluir-se que o 

mesmo é desprovido da plena capacidade de fato, sendo aplicável o 

disposto no artigo 1.767 do Código Civil.Com relação ao rol de legitimados 

para o ajuizamento de pedido de interdição e respectiva nomeação para 

curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos 

do Código de Processo Civil:“Art. 747. A interdição pode ser promovida:I - 

pelo cônjuge ou companheiro;II - pelos parentes ou tutores;III - pelo 

representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;IV - 

pelo Ministério Público.”“Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o 

juiz:I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, 

(...);(...)§ 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender 

aos interesses do curatelado.”No presente caso, a requerente é irmã da 

interditanda, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais.Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome da interditanda, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”.Desse modo, considerando que a 

curadora não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao curatelado sem autorização 

judicial e que os valores porventura recebidos de entidade previdenciária 

ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do curatelado (CC, 

art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação de contas.Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 

747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e, consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Indianara 

Barbosa, devidamente qualificado nos autos, declarando sua 

incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida 

civil, nomeando como sua curadora Ingda Geane Barbosa Da Silva, que 

deverá prestar compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.Sem custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios.Dou a presente por publicada em audiência. Presentes 

intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Nada mais havendo a 

consignar, determinou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo, 

que vai devidamente assinado. Eu, Janaina Mirella Marani, Assessora de 

Gabinete, o digitei e assino.E, para que chegue ao conhecimento de todos 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ARNALDO DE SOUSA NERE, digitei. SINOP, 26 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006090-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENILDA FLORENCIO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO - TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1006090-52.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO 

(58) POLO ATIVO: IRENILDA FLORENCIO DA SILVA E SILVA, brasileira, 

casada, comerciante, RG: 11011530 SJ/MT, CPF: 055.551.948-11, 

residente e domiciliada à AVENIDA DOS INGÁS, 3935, JARDIM IMPERIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78555-024. POLO PASSIVO: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA JUNIOR, brasileiro, casado, comerciante, RG: 14678954 SSP/SP, 

CPF: 043.602.888-32, residente e domiciliado à AVENIDA DOS INGÁS, 

3935, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-024. PESSOA A SER 

INTIMADA: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de que foi decretada , A 

INTERDIÇÃO de Marcelo de Deus da Silva Júnior, devidamente qualificado 

nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de atos 

patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora 

Irenilda Florêncio da Silva e Silva, conforme SENTENÇA abaixo transcrita. 

SENTENÇA: Aos quinze dias do mês de março do ano de 2019, às 13:45 

horas, na sala de audiências da Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, onde presente 

se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, MM. 

Juiz de Direito, comigo Secretária designada, presente o(a) representante 

do Ministério Público, Dr(a). Dr. Carlos Henrique Richter, foi determinado 

para que a audiência tivesse início, realizado o pregão das partes, se 

verificou a presença da parte autora, Irenilda Florêncio Da Silva E Silva, 

acompanhada do(a) advogado(a), Dr. Karin Priscila Zuconelli e, ainda, o 

interditando, Marcelo De Deus Da Silva Junior, acompanhado do Defensor 

Público, Dr. João Vicente Nunes Leal.Declarada aberta a audiência, o 

curador especial se manifestou nos seguintes termos: MM Juiz, trata-se 

de ação de interdição manejada em face de Marcelo De Deus da Silva 

Junior, em que se pretende a sua interdição total para os atos da vida civil. 

Com o pedido vieram os documentos que atestam a condição clínica do 

interditando. Em paralelo, faculta a Defensoria Pública negar os fatos de 

maneira geral nos termos do artigo 341, parágrafo único do CPC. Assim, a 

Defensoria Pública pede a improcedência dos pe didos.Na sequência, as 

partes acima mencionadas foram cientificadas sobre a utilização de 

registro fonográfico digital para a tomada da prova oral (nos termos do art. 

209, § 1º, do NCPC, art. 13, § 3º, da LJE, e do Provimento nº. 

038/2007-Gab-CGJ), bem como advertidas acerca da vedação da 

divulgação não autorizada dos registros de áudio. Em seguida, o MM. Juiz 
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passou a entrevistar o interditando, conforme registro fonográfico digital 

em anexo. Após, a parte autora requereu a procedência da petição inicial, 

o que concordou o Ministério Público. Após, o M.M. Juiz deliberou no 

seguinte sentido: DELIBERAÇÃO: 1. Irenilda Florêncio Da Silva e Silva 

ingressou com a presente ação de CURATELA de Marcelo De Deus Da 

Silva, alegando, em síntese, que o interditando é seu filho, o qual é 

portador de Deficiência Mental e Epilepsia, estando em tratamento 

medicamentoso, (CID G40 e F71), estando impossibilitando de exercer 

suas funções civis. Assim, requer a sua nomeação como curadora. 

Juntou documentos. Recebida a inicial, a parte autora foi nomeada como 

curadora provisória, e, na sequência, foi designada audiência de 

entrevista, que ocorreu neste ato, com a participação do curador especial 

nomeado, o qual apresentou contestação por negativa geral no presente 

ato. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. O feito dispensa maior 

dilação probatória, sendo desnecessária a realização da audiência de 

instrução e julgamento, uma vez que a prova produzida nos autos é 

suficiente para a apreciação do pedido inicial, precipuamente a audiência 

de entrevista hoje realizada, razão pela qual, passo ao julgamento do feito 

no estado em que se encontra. A interdição constitui-se em instituto 

jurídico que visa a proteção das pessoas incapazes, bem como de seu 

patrimônio, de eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que 

atuará substituindo ou completando a vontade do interditando, conforme 

os limites da curatela. Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é 

uma medida de proteção consistente em declarar, o poder judiciário, que 

em determinada pessoa não se verifica o pressuposto da plena 

capacidade para prover seus próprios negócios, falha que a inibe da 

prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil 

brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre 

que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência houve a revogação da previsão legal de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física, conforme nova 

redação do artigo 4º do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 

13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da 

Lei nº 13.146/2015 dispõe que “toda pessoa com deficiência tem direito à 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá 

nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido 

Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência tem assegurado o 

direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê 

também que, “quando necessário, a pessoa com deficiência será 

submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se 

constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, 

art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a 

pessoa com deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser 

considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida 

civil.Confirmando tal tese está o artigo 747 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que estabelece o instituto da 

interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de Processo Civil preceitua 

que ao decretar a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da 

curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (I) e, 

considerará as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências (II).Desse modo, na 

análise do caso concreto cabe ao magistrado verificar se é o caso de 

aplicação da medida extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para 

a prática de certos atos de acordo com seu estado e desenvolvimento 

mental, observando-se suas características pessoais. No presente caso, 

o laudo de id. 13753638 atestou que a parte requerida possui epilepsia em 

tratamento medicamentoso e deficiência mental, com CID G40/F71, e pela 

entrevista ora levada a cabo que a doença o incapacita para os atos da 

vida civil, administrar seus bens ou manifestar sua vontade de forma 

válida. Consta, ainda, que a situação é duradoura e irreversível. Cabe 

salientar que o laudo realizado por médico não foi impugnado pelas partes. 

Ainda, confirmando a incapacidade civil do interditando, em audiência de 

interrogatório restou gravado em vídeo que o interditando não soube 

informar a data exata de seu nascimento, bem como não soube informar o 

valor de compra de produtos alimentícios, além do que afirmou que sua 

mãe é a responsável pelas compras e sua mantença, e que frequenta a 

APAE. Destarte, as provas contidas nos autos indicam que o interditando 

não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos. Tal situação, 

portanto, justifica sua submissão aos termos da curatela, havendo a 

necessidade de ser reconhecida a incapacidade do interditando para a 

prática dos atos da vida civil, visto concluir-se que o mesmo é desprovido 

da plena capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do 

Código Civil. Com relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de 

pedido de interdição e respectiva nomeação para curador dispõem os 

artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do Código de 

Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge 

ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - 

nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 

1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 

interesses do curatelado.”No presente caso, a requerente é mãe do 

interditando, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do interditando, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que a 

curadora não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao curatelado sem autorização 

judicial e que os valores porventura recebidos de entidade previdenciária 

ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do curatelado (CC, 

art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação anual de contas 

prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem prejuízo da intimação 

para tanto em momento futuro. 3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Marcelo de Deus da Silva Júnior, devidamente 

qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora 

Irenilda Florêncio da Silva e Silva, que deverá prestar compromisso de bem 

e fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 3.1. Intime(m)-se o(s) curador(es) para prestar(em) 

compromisso definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

759 do Código de Processo Civil, bem como que não poderá(ão) por 

qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer 

natureza, pertencentes ao curatelado, sem autorização judicial. Se o caso, 

os valores recebidos do INSS deverão ser aplicados exclusivamente na 

saúde, alimentação e bem-estar do interdito, podendo o curador ser 

chamado a qualquer momento para a respectiva prestação de contas. 3.2. 

Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

de Pessoas Naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do TJMT e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente. 3.3. Sem custas ou honorários, em decorrência 

dos benefícios de gratuidade e elementares do procedimento. 3.4 Dou a 

presente por publicada em audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, digitei. SINOP, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000640-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. F. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO - TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1000640-94.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: MARLI BERNADETE FUCHS COSTA, 

brasileira, casada, do lar, portadora da CI/RG n. 06195890 SSP/MT e 

inscrita no CPF/MF sob n.430.134.571-04, residente e domiciliada na Rua 

JB-09, Quadra 07, Lote 18, Jardim Bougainville, no Município de Sinop/MT, 

CEP: 78555-887, telefone: (66) 99631-9560. POLO PASSIVO: AMANDA 

MARIA COSTA, brasileira, solteira, beneficiária do INSS, portadora da 

CI/RG n. 1888422-9 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob n. 017.253.751-76, 

residente e domiciliada na Rua JB-09, Quadra 07, Lote 18, Jardim 

Bougainville, no Município de Sinop/MT, CEP: 78555-887, telefone: (66) 

99631-9560. PESSOA A SER INTIMADA: TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de 

que foi decretada a INTERDIÇÃO de Amanda Maria Costa, devidamente 

qualificada nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora 

Marli Bernadete Fuchs Costa, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo, em conformidade com a SENTENÇA abaixo 

transcrita. SENTENÇA: Processo nº 1000640-94.2019.8.11.0015. Aos 

quinze dias do mês de março do ano de 2019, às 13:45 horas, na sala de 

audiências da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Sinop, Estado de Mato Grosso, onde presente se encontrava o Exmo. Sr. 

Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo 

Secretária designada, presente o(a) representante do Ministério Público, 

Dr(a). Dr. Carlos Henrique Richter, foi determinado para que a audiência 

tivesse início, realizado o pregão das partes, se verificou a presença da 

parte autora, Marli Bernadete Fuchs Costa, acompanhada da Defensora 

Pública, Dra. Luciana Barbosa Garcia e, ainda, a interditanda, Amanda 

Maria Costa, acompanhada do Defensor Público, Dr. João Vicente Nunes 

Leal. Declarada aberta a audiência, o curador especial se manifestou nos 

seguintes termos: MM Juiz, trata-se de ação de interdição manejada em 

face de Amanda Maria Costa, em que se pretende a sua interdição total 

para os atos da vida civil. Com o pedido vieram os documentos que 

atestam a condição clínica da interditanda. Em paralelo, faculta a 

Defensoria Pública negar os fatos de maneira geral nos termos do artigo 

341, parágrafo único do CPC. Assim, a Defensoria Pública pede a 

improcedência dos pedidos. Na sequência, o MM. Juiz passou a 

entrevistar a interditanda, conforme registro fonográfico digital em anexo. 

Após, a parte autora requereu a procedência da petição inicial, o que 

concordou o Ministério Público. Em seguida, o M.M. Juiz deliberou no 

seguinte sentido: DELIBERAÇÃO: Vistos. 1. Marli Bernadete Fuchs Costa 

ingressou com a presente ação de CURATELA de Amanda Maria Costa, 

alegando, em síntese, que a interditanda é sua filha, é portadora da CID 

N31 (disfunções neuromusculares da bexiga), é cadeirante e apresenta 

deficiência das habilidades básicas adaptativas, necessitando de 

vigilância e tratamento permanente, conforme laudo acostado aos autos. 

Assim, requer a sua nomeação como curadora. Juntou documentos. 

Recebida a inicial, a parte autora foi nomeada como curadora provisória, e, 

na sequência, foi designada audiência de entrevista, que ocorreu neste 

ato, com a participação do curador especial nomeado, o qual apresentou, 

na oportunidade, contestação por negativa geral. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. O feito dispensa maior dilação probatória, 

sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento, 

uma vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a apreciação 

do pedido inicial, precipuamente a audiência de entrevista hoje realizada, 

razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção 

das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais 

prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo ou 

completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III 

- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece 

que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê também que, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela” 

(§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). 

Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015), verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência 

deixe de ser taxada como incapaz, para ser considerada – em uma 

perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o 

artigo 747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015) que estabelece o instituto da interdição. com efeito, o artigo 

755 do Código de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o 

juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de id. 17482154 

atestou que a parte requerida é portadora de bexiga neurogênica por 

antecedente de mielomoningacele. É cadeirante e apresenta deficiência 

das habilidades básicas adaptativas e requer vigilância e tratamentos 

permanentes, CID N31, e pela entrevista ora levada a cabo que a doença o 

incapacita para os atos da vida civil, administrar seus bens ou manifestar 

sua vontade de forma válida. Consta, ainda, que a situação é duradoura e 

irreversível. Cabe salientar que o laudo realizado por médico não foi 

impugnado pelas partes. Ainda, confirmando a incapacidade civil do 

interditando, em audiência de interrogatório restou gravado em vídeo que a 
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interditanda não soube informar a data de seu nascimento, bem como não 

soube informar o valor de compra de produtos alimentícios, nem o atual dia 

da semana, demonstrando-se tímida e olhando constantemente para sua 

genitora. Destarte, as provas contidas nos autos indicam que a 

interditanda não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos. Tal 

situação, portanto, justifica sua submissão aos termos da curatela, 

havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade do 

interditando para a prática dos atos da vida civil, visto concluir-se que o 

mesmo é desprovido da plena capacidade de fato, sendo aplicável o 

disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com relação ao rol de legitimados 

para o ajuizamento de pedido de interdição e respectiva nomeação para 

curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos 

do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - 

pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo 

representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV 

- pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, 

o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, 

(...); § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 

interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é mãe da 

interditanda, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do interditando, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que a 

curadora não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao curatelado sem autorização 

judicial e que os valores porventura recebidos de entidade previdenciária 

ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do curatelado (CC, 

art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação anual de contas 

prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem prejuízo da intimação 

para tanto em momento futuro. 3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Amanda Maria Costa, devidamente qualificada 

nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de atos 

patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora Marli 

Bernadete Fuchs Costa, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 3.1. Intime(m)-se o(s) curador(es) para prestar(em) 

compromisso definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

759 do Código de Processo Civil, bem como que não poderá(ão) por 

qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer 

natureza, pertencentes ao curatelado, sem autorização judicial. Se o caso, 

os valores recebidos do INSS deverão ser aplicados exclusivamente na 

saúde, alimentação e bem-estar do interdito, podendo o curador ser 

chamado a qualquer momento para a respectiva prestação de contas. 3.2. 

Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

de Pessoas Naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do TJMT e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente. 3.3. Sem custas ou honorários, em decorrência 

dos benefícios de gratuidade e elementares do procedimento. 3.4 Dou a 

presente por publicada em audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Arnaldo de Sousa Nere, digitei. SINOP, 26 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001394-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINACIR PIRES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAYNE DE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1001394-36.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Citação, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: DINACIR PIRES DE CARVALHO, brasileira, casada, do lar, 

devidamente inscrita no RG n. 5.353.628-0 (SSP/PR) e no CPF/MF n. 

921.997.719-20, residente e domiciliada na Rua Erval D’ Oeste, Nº 59, 

Bairro São Luiz, no município de União do Sul, estado do Mato Grosso. 

POLO PASSIVO: KAROLAYNE DE CARVALHO SANTOS, brasileira, 

solteira, incapaz, devidamente inscrita no RG n. 10.492.493-0 (SSP/PR) e 

no CPF/MF n. 103.643.719-19, residente e domiciliada Rua Erval D’Oeste, 

nº 59, Bairro São Luiz , no município de União do Sul, Mato Grosso. 

PESSOA A SER INTIMADA: TERCEIROS INTERESSADOS: FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de que foi 

decretada a INTERDIÇÃO de Karolayne de Carvalho dos Santos, 

devidamente qualificada nos autos, declarando sua incapacidade civil para 

a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como 

sua curadora Dinacir Pires de Carvalho, que deverá prestar compromisso 

de bem e fielmente exercer o cargo,conforme SENTENÇA abaixo 

transcrita. SENTENÇA: Processo nº 1001394-36.2019.8.11.0015: Aos 

doze dias do mês de abril do ano de 2019, às 14:00 horas, na sala de 

audiências da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Sinop, Estado de Mato Grosso, onde presente se encontrava o Exmo. Sr. 

Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo 

Secretária designada, presente o(a) representante do Ministério Público, 

Dr(a). Dr. Carlos Henrique Richter, foi determinado para que a audiência 

tivesse início, realizado o pregão das partes, se verificou a presença da 

parte autora, Dinacir Pires de Carvalho, acompanhada do advogado, Dr. 

Edmauro Dier Dias Nascimento e, ainda, a interditanda, Karolayne de 

Carvalho dos Santos, acompanhada do Defensor Público, Dr. João Vicente 

Nunes Leal. Declarada aberta a audiência, o curador especial se 

manifestou nos seguintes termos: MM Juiz, trata-se de ação de interdição, 

em que se pretende a interdição total da parte ré para os atos da vida civil. 

Com o pedido vieram os documentos que atestam a condição clínica do(a) 

interditando(a). Em paralelo, faculta a Defensoria Pública negar os fatos, 

de maneira geral, nos termos do artigo 341, parágrafo único do CPC. 
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Assim, a Defensoria Pública pede a improcedência dos pedidos. Na 

sequência, o MM. Juiz passou a entrevistar o(a) interditando(a), conforme 

registro fonográfico digital em anexo. Em seguida, a parte autora reiterou 

os termos da inicial, com a imediata declaração de interdição, com o que 

anuiu o representante do Ministério Público. Após, o MM Juiz passou a 

proferir a seguinte deliberação: DELIBERAÇÃO: Vistos. 1. Dinacir Pires de 

Carvalho ingressou com a presente ação de CURATELA de Karolayne de 

Carvalho dos Santos, alegando, em síntese, que é genitora do(a) e este(a) 

interditando(a) sofreu terrível acidente de trânsito, com TCE (traumatismo 

cranioencefalico) grave, e evoluiu com graves sequelas neurológicas 

cognitivas e motoras, não representando condições clinicas de realizar 

quaisquer atividades laborais (CID T905 - sequelas de traumatismo 

intracraniano),, conforme laudo médico acostado aos autos. Assim, requer 

a sua nomeação como curador. Juntou documentos. Recebida a inicial, a 

parte autora foi nomeada como curadora provisória, e, na sequência, foi 

designada audiência de entrevista, que ocorreu neste ato, com a 

participação do curador especial nomeado, o qual apresentou, na 

oportunidade, contestação por negativa geral. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. O feito dispensa maior dilação probatória, 

sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento, 

uma vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a apreciação 

do pedido inicial, precipuamente a audiência de entrevista hoje realizada, 

razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção 

das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais 

prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo ou 

completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III 

- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece 

que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê também que, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela” 

(§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). 

Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015), verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência 

deixe de ser taxada como incapaz, para ser considerada – em uma 

perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o 

artigo 747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015) que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 

755 do Código de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o 

juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de id. 17764351 

atestou que a parte requerida sofreu acidente automobilístico com TCE 

grave, e evoluiu com graves sequelas neurológicas sendo dependente de 

cuidado de terceiros e pela entrevista ora levada a cabo que a doença o 

incapacita para os atos da vida civil, administrar seus bens ou manifestar 

sua vontade de forma válida. Consta, ainda, que a situação é duradoura e 

irreversível. Cabe salientar que o laudo realizado por médico não foi 

impugnado pelas partes. Ainda, confirmando a incapacidade civil do 

interditando, em audiência de interrogatório restou gravado em vídeo que 

o(a) interditando(a) não fala, utilizando-se de simples gestos para se 

expressar, dependendo da genitora para tudo. Destarte, as provas 

contidas nos autos indicam que o(a) interditando(a) não tem condições 

mínimas de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua 

submissão aos termos da curatela, havendo a necessidade de ser 

reconhecida a incapacidade do interditando para a prática dos atos da 

vida civil, visto concluir-se que o mesmo é desprovido da plena 

capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código 

Civil. Com relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de 

interdição e respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, 

incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: 

“Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou 

companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - 

nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 

1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 

interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é mãe o(a) 

interditando(a), portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome o(a) interditando(a), impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que a 

curadora não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao(a) curatelado(a) sem 

autorização judicial e que os valores porventura recebidos de entidade 

previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão 

ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do 

curatelado (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação 

anual de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem 

prejuízo da intimação para tanto em momento futuro. 3. Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e 

seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e, consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Karolayne de 

Carvalho dos Santos, devidamente qualificada nos autos, declarando sua 

incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida 

civil, nomeando como sua curadora Dinacir Pires de Carvalho, que deverá 

prestar compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. Determino o prazo 

de 10 (dez) dias para o advogado Dr. Edmauro Dier Dias colacionar 

substabelecimento ou procuração nos autos. 3.2 Intime(m)-se o(s) 

curador(es) para prestar(em) compromisso definitivo no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, bem 

como que não poderá(ão) por qualquer modo alienar ou onerar bens 

móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, 

sem autorização judicial. Se o caso, os valores recebidos do INSS 

deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e bem-estar 

do interdito, podendo o curador ser chamado a qualquer momento para a 

respectiva prestação de contas. 3.3. Em obediência ao disposto no artigo 

755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro de Pessoas Naturais e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do TJMT e na 

plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. 3.4. 

Sem custas ou honorários, em decorrência dos benefícios de gratuidade e 

elementares do procedimento. 3.5 Dou a presente por publicada em 

audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, 
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digitei. SINOP, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000525-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

5ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA 

PROCESSO n. 1000525-39.2020.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.039,00 

ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: HERMES MORIS, 

brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG/CI n. 218409 SSP/MT, 

devidamente inscrito sob o CPF n. 293.297.361-49, residente e domiciliado 

à Rua Projetada 01, nº 12, Quadra 03, Lote 12, Bairro Vila Lobos, 

Sinop-MT, não possui endereço eletrônico, telefones para contato: (66) 9 

9979-4854 / (66) 9 96750173 POLO PASSIVO: DARCI ANESIA DE JESUS, 

brasileira, devidamente inscrita sob o CPF n. 004.109.351-82, residente e 

domiciliado a Rua da Piramboia, n. 155 ou 175, QD 16, LT 09, Esquina, 

condomínio residencial Camping Clube, SINOP-MT FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC.Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: conciliação 

Data: 18/06/2020 Hora: 15:00 (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no 

Centro Conciliatório da Vara Especializada da Família e Sucessões, sito no 

fórum dessa Comarca. RESUMO DA INICIAL:O representante e a requerida 

conviveram sob o instituto da união estável por aproximadamente 12 

(doze) anos, período compreendido entre os anos de 2007 à Junho de 

2019. Da união, adveio o nascimento dos menores impúberes LUÍZA DE 

JESUS MORIS, atualmente com 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, 

MARCELO HENRIQUE DE JESUS MORIS, atualmente com 05 (cinco) anos e 

09 (nove) meses, e SABRINA DE JESUS MORIS, atualmente com 08 (oito) 

anos e 11 (onze) meses de idade, conforme certidões de nascimento 

anexas. Insta mencionar que, durante o relacionamento do casal, veio ao 

conhecimento do requerente, o fato de que a genitora era usuária de 

entorpecentes, sendo que sua condição se agravou em Junho de 2019, 

quando a requerida abandonou sua residência. Assim, após a separação 

do casal, a guarda dos infantes tem sido exercida, de fato, pelo genitor. 

Portanto, faz-se imprescindível a regulamentação dos direitos dos 

menores impúberes, notadamente no que tange à guarda, a fim de evitar 

futuros prejuízos ao desenvolvimento saudável das crianças. DESPACHO/ 

DECISÃO: Vistos. 1. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 

2. Defiro, por ora, o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com 

o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as 

isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo 

Civil. 3. Considerando a peculiaridade dos autos, até a colheita de maiores 

elementos de informação, fixo a guarda da prole em comum na modalidade 

unilateral ao genitor. 4. Considerando que a parte autora não soube indicar 

o atual paradeiro da genitora, determino a realização de buscas junto ao 

Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, e portal dos magistrados, 

visando a localização do atual endereço da parte requerida. 5. Desde já, 

designo audiência de conciliação/mediação para dia 18 de junho de 2020, 

às 15:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro 

Conciliatório da Vara Especializada da Família e Sucessões, sito no fórum 

dessa Comarca, em conformidade com o art. 695, caput, do Código de 

Processo Civil. 5.1. Cite-se o (a) réu (ré) e intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência. 5.2. Consigne-se que as 

partes deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. 5.3. 

Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse 

de incapaz. 5.4. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte 

ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de realização da audiência de tentativa de 

conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e 

inciso I, do Código de Processo Civil. 5.5. Oferecida contestação, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre 

a contestação, sob pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 

do Código de Processo Civil. 5.6. Após, com ou sem manifestação da 

parte autora, vista dos autos ao Ministério Público. 6. Sem prejuízo, cite-se 

a genitora por edital, com prazo de 20 (vinte) dias e intimem-se as partes e 

seus advogados para que compareçam à audiência. 6.1. Decorrido o 

prazo do edital e quinze dias após a audiência sem qualquer manifestação 

da parte ré, desde já decreto sua revelia e, por conseguinte, com fulcro no 

art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio membro da 

Defensoria Pública atuante na Comarca de Sinop/MT como curador(a) 

especial da parte ré, devendo os autos serem encaminhados ao curador 

especial para manifestação no prazo leal, desconsiderando-se tal item 

caso a pesquisa de endereço e a citação pessoal reste frutífera. 7. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, PAULA DE SA PEREIRA, digitei. SINOP, 26 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 
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que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004763-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR LOPES SANTOS (REQUERIDO)

MARIA JACIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1004763-09.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

SONIA LOPES DOS SANTOS REQUERIDO: OSMAR LOPES SANTOS, 

MARIA JACIRA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de 

Arrolamento Sumário proposta por SONIA LOPES DOS SANTOS e outros, 

visando a adjudicação/partilha dos bens deixados por OSMAR LOPES 

SANTOS E MARIA JACIRA DOS SANTOS, devidamente qualificados nos 

autos. Infere-se que os(a) inventariados(a) não deixaram testamento (id. 

6056510 e id. 6056533), de outro lado, os documentos apresentados (id. 

6050484, id. 6050500, id. 6054917, id. 6055050, id. 6055354, id. 6055455, 

id. 6055564, id. 6055876, id. 6055972, id. 6056137, id. 6056233, id. 

6056293, id. 6056393, id. 6056510, id. 6056533, id. 6056682, id. 6056711, 

id. 6056743) comprovam que o(a)(s) sucessor(a)(es) indicado(a)(s) 

observa(m) a ordem de vocação hereditária, conforme dispõe o artigo 

1.829 do Código Civil, bem como demonstra(m) a propriedade/posse do(s) 

bem(bens) arrolado(s) - (id. 9752293), o plano de partilha (id. 9752228) e 

a respectiva atribuição de valor para fins de partilha/adjudicação (id. 

975228), atendendo o disposto no artigo 660 do CPC. Conforme dispõe o 

artigo 662 do CPC, no arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas 

questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas 

judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade 

dos bens do espólio, o que, de fato, será efetivado pelo Fisco no momento 

oportuno por meio do correspondente lançamento administrativo. Daí 

decorre a ausência de interesse da Fazenda Pública em impugnar a 

estimativa do valor dos bens do espólio feita pelo inventariante, mormente 

considerando que tais valores são atribuídos tão somente para fins de 

partilha no presente procedimento, não trazendo qualquer prejuízo ao 

respectivo e futuro lançamento administrativo, nos termos da legislação 

tributária de regência. Nesse sentido, colhem-se os arestos abaixo: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. 

CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DO 

RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD) 

NÃO CABIMENTO DE TAL EXIGÊNCIA NESTE PROCEDIMENTO. 1. A 

homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não 

pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco 

acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. 2. 

Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2º, 

cumulado com o 662, § 2º, com foco na celeridade processual, permitem 

que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do 

imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do 

formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública 

será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, 

supostamente devido. 3. Recurso especial não provido. (REsp 

1751332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) “(...) ARROLAMENTO DE 

BENS (...). No caso, apenas após o trânsito em julgado da sentença de 

homologação da partilha e da lavratura do formal de partilha é que será 

intimado o fisco para proceder o lançamento do tributo devido, porém, 

condicionado o registro/transferência dos bens a comprovação do 

pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória 

da partilha, a parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o 

recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo 

ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 

155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) PROCESSUAL 

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – 

RITO SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS 

TRIBUTOS – DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA 

VIA PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na 

celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada 

anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, 

somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de 

adjudicação, é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o 

lançamento administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 

89949/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) 3. ANTE O EXPOSTO, 

homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a partilha apresentada no id. 975228, com fundamento no que dispõe o 

artigo 659 do Código de Processo Civil, atribuindo aos nela contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erro, omissão ou direitos de terceiros. 3.1. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do artigo 98 e ss. do 

CPC. 3.2. Certificado o trânsito em julgado, lavre-se o formal de 

partilha/elabore-se a carta de adjudicação e, em seguida, expeçam-se os 

respectivos alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, 

intimando-se o Fisco (Fazendas Públicas municipal, estadual e federal) 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes, na forma do artigo 659, § 2º c/c artigo 662, 

§ 2º, ambos do CPC. 3.3. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo. 3.4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 19 de março de 2020. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011724-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO EVAS FRANÇA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1011724-92.2019.8.11.0015 Vistos etc. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado nos autos (id 

28667782). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

"b", do Código de Processo Civil. Sem custas. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de março de 

2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010837-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JOSE TAMBOSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1010837-11.2019.8.11.0015 Visto HOMOLOGO para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado nos autos (id 27827410). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Processo Civil. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1012074-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA APARECIDA LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROVILSON RODRIGUES BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1012074-80.2019.8.11.0015 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO, proposta por Wilma Aparecida Luciano da Silva Brito em face 

de Rovilson Rodrigues Brito. Aduziu, em síntese, que casaram-se em 

04.03.2006 sob o manto do regime da comunhão parcial de bens. Relatou 

que da união não adveio o nascimento de filhos nem adquiriram bens e 

dívidas. Discorreu sobre a falência da união conjugal e pugnou pela 

decretação do divórcio e a utilização de seu nome de solteira. Juntou 

documentos. A petição inicial foi recebida (id 25120868). Em seguida, o 

requerido compareceu espontaneamente aos autos, oportunidade que 

anuiu ao pleito inicial e requereu a concessão do benefício da gratuidade 

da justiça (id 28886356). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não 

há necessidade de dilação probatória, eis que os documentos constantes 

dos autos são suficientes para o deslinde da questão, razão pela qual 

conheço diretamente do pedido, para julgar antecipadamente o mérito, com 

fulcro no inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil. A Emenda 

Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6° do artigo 226 da 

Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação: “§ 6° - O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.” Pela leitura do novel 

dispositivo constitucional transcrito, observa-se que, doravante, para a 

dissolução do vínculo matrimonial, através da decretação do divórcio, foi 

suprimida a exigência de prazo de separação de fato e de prazo da 

separação judicial, sendo, ainda, que afigura-se desnecessária a aferição 

do elemento subjetivo (culpa ou dolo). Assim, de acordo com o 

ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a decretação do 

divórcio é a falência afetiva da relação conjugal. No presente caso, tal 

requisito restou devidamente comprovado, diante da anuência do 

requerido no tocante à dissolução do vínculo conjugal, portanto, a 

decretação do divórcio é medida que se impõe. Ademais se trata de direito 

potestativo das partes, de modo que ainda que houve insurgência do 

requerido, com a simples manifestação de vontade da autora, a 

decretação do divórcio há de ser deferida. Consigno, por oportuno, que o 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteiro, qual seja, Wilma 

Aparecida Luciano da Silva, porquanto, consoante disposto o art. 1.571, 

§2º, do Código Civil a manutenção ou não do nome de casado(a) constitui 

faculdade das partes, sendo que, no caso em tela, a parte requerida 

manifestou expressamente seu desejo em voltar a usar o nome de 

solteira. Ademais, a parte autora indicou a inexistência de bens a partilhar, 

bem como não visou regulamentar a situação da prole em comum. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO do 

casal Wilma Aparecida Luciano da Silva Brito e Rovilson Rodrigues Brito, o 

que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, bem como HOMOLOGO, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a anuência de id 

28886356. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alíneas “a” e “b” do Código de 

Processo Civil. Sem sucumbência, ante a gratuidade da justiça que defiro 

às partes. Com o trânsito em julgado, sob os auspícios da Justiça Gratuita 

encaminhe-se a presente sentença ao Cartório de Registro Civil 

competente, que servirá como mandado de averbação, nos termos do art. 

32 da Lei n.º 6.515/77 e art. 29, § 1º, alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei 

dos Registros Públicos, anotando-se que a cônjuge virago voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, Wilma Aparecida Luciano da Silva. Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 23 de março de 2020. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSA Juiz de Direito #

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009081-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1009081-98.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:SIMONE MORAIS POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,26 de março de 

2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000836-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IONE ROCHA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1000836-98.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 95.665,15 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:IONE ROCHA DE SOUZA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,26 de 

março de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003370-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003370-49.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA Vistos etc. I – 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da EMBARGANTE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, MANIFESTE-SE quanto a IMPUGNAÇÃO do MUNICÍPIO DE 

SINOP de ID. 14581332; II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010258-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ALVES DA COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010258-34.2017.8.11.0015 EMBARGANTE: JUAREZ ALVES DA COSTA 

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, 

pretendem produzir, especificando e delimitando a pertinência das 

mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em 

conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do 

CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – 

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008981-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MISTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008981-46.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GILMAR MISTURA REU: 

TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Vistos etc. I – Da 

detida análise dos autos, mister os seguintes ESCLARECIMENTOS: (a) Em 

DECISÃO LIMINAR de ID. 21166785, foi DEFERIDO “PARCIALMENTE o 

PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO/EMBARGO 

das OBRAS do LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA CATARINA, de 

propriedade do Requerido, bem como seja ANOTADA a EXISTÊNCIA da 

presente DEMANDA à MARGEM da MATRÍCULA do IMÓVEL objeto do 

empreendimento, qual seja, Matrícula nº 69.883, do CRI de Sinop, nos 

termos do art. 54 da Lei 13.097/2015”. Nesse sentido, com relação ao 

PEDIDO de fixação de “prazo razoável para que a requerida promova as 

retificações necessárias ao projeto, a fim de adequá-lo à convenção das 

partes (CPC, 536), ou seja, de que a ‘Rua’ ou ‘Avenida’, esta última 

composta por 02 (duas) pistas de rolamento, canteiro central e passeios 

(um de cada lado da via), na forma do plano diretor municipal, seja 

edificada integralmente sobre o imóvel da ré Trevisol Empreendimentos 

Imobiliários, sob pena de multa diária (CPC, 537) e conversão da obrigação 

em perdas e danos (CPC, 499, 500)”, este foi INDEFERIDO, eis que trata-se 

de SATISFAÇÃO do PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do instituto 

da antecipação dos efeitos da tutela. E, da mesma forma, “TAMBÉM NÃO 

MERECE ACOLHIMENTO o PEDIDO para que ‘requerida se abstenha de 

comercializar os lotes do Residencial Santa Catarina, até que sejam 

concluídas as retificações ao projeto (CPC, 301)’, a uma porque, como dito 

alhures, as eventuais retificações não o serão promovidas em sede de 

liminar, a duas porque ao Autor não cabe postular em nome de terceiro 

(art. 18 do CPC/2015), ou seja, não compete a ele obstar eventual negócio 

jurídico de terceiras pessoas (Requerida e eventual adquirente), na 

medida em que o Autor não é, ao que parece, um desses compradores, 

tampouco faz parte de Associação de Moradores”. (b) Trata-se, portanto, 

de DECISÃO em VIGOR, na medida que o PEDIDO de RECONSIDERAÇÃO 

de ID. 23970007 formulado pela parte Requerida foi INDEFERIDO, por meio 

da DECISÃO de ID. 25343426, bem como foram REJEITADOS os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO oferecidos também pela parte Requerida, 

conforme DECISÃO em ID. 28509080. (c) Assim, vem a parte Autora em ID. 

30100903 informar que “a ré vem promovendo obras no dito loteamento, 

especialmente na área envolvida no presente litígio, qual seja, a Avenida 

São José do Cedro”, ensejando, por este Juízo, o REVIGORAMENTO da 

DECISÃO LIMINAR, por meio da DECISÃO de ID. 30368267. Pois bem. Em 

ID. 30599991, o Requerido vem autos, insurgindo-se contra a DECISÃO de 

ID. 30368267, sustentando que “o requerente TRAZ A NOTÍCIA 

FALACIOSA”, e, pugnando, pela REVOGAÇÃO da DECISÃO de ID. 

30368267, “visto que NÃO HOUVE o DESCUMPRIMENTO da liminar 

deferida, desde sua expedição”, ou, “se V. Exa, assim entender que a 

presente petição e documentos sejam recebidos como EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, com fincas no inciso I, II, §único, inciso II, do artigo 1022 do 

CPC”. Ora, a DECISÃO de ID. 30368267 ao REVIGORAR a DECISÃO 

LIMINAR de ID. 21166785 apenas REFORÇA o VIGOR daquele “decisum”, 

REITERANDO seus EFEITOS. Caso o Requerido DEMONSTRE a 

MANUTENÇÃO da DECISÃO LIMINAR de ID. 21166785, ou seja, que não a 

descumpriu, não incidirá nas sanções impostas, eis que, independente do 

momento processual, até análise do mérito, o Requerido deverá cumprir o 

comando judicial. Logo, não há que se falar em “REVOGAR” a DECISÃO de 

ID. 30368267, na medida em que isso, por via transversa, afetaria a 

DECISÃO LIMINAR de ID. 21166785, tampouco há que se receber como 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois não foram apontadas eventuais 

obscuridades, contradições ou omissões, e, sequer a DECISÃO ID. 

30368267 se limitou a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, 

sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, vez que 

este Juízo foi provocado, mediante PETITÓRIO do Autor, a decidir quanto a 

eventual descumprimento do Requerido, o qual, se existente, incidiria nas 

sanções impostas. “In casu”, o Requerido em ID. 30599991 demonstra que 

as obras que estão sendo realizadas no Loteamento em questão são de 

terceiros, proprietários dos terrenos já alienados, e que o próprio 

Requerido não vem realizando obras, de modo que as obras do 

Loteamento em si, já existiam previamente à decisão liminar de 26/06/2019, 

conforme PARECER TÉCNICO acostado em ID. 30599998: “Durante a 

vistoria realizada no dia 21 de maio de 2019 constatamos que todo o 

empreendimento foi instalado: Rede de distribuição de energia elétrica, 

pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, Rede distribuição de 

água tratada, iluminação pública, sinalização viária, área verde cercada e 

área de preservação permanente. O local encontra-se com residências 

em fase de construção”. Dessa forma, eventuais alienações e 

consequentemente obras (edificações) nos terrenos do Loteamento, 

esbarrariam no INDEFERIMENTO do PEDIDO do Autor para que “requerida 

se abstenha de comercializar os lotes do Residencial Santa Catarina, até 

que sejam concluídas as retificações ao projeto (CPC, 301)”, eis que, 

conforme DECISÃO LIMINAR, “a uma porque, como dito alhures, as 

eventuais retificações não o serão promovidas em sede de liminar, a duas 

porque ao Autor não cabe postular em nome de terceiro (art. 18 do 

CPC/2015), ou seja, não compete a ele obstar eventual negócio jurídico de 

terceiras pessoas (Requerida e eventual adquirente), na medida em que o 

Autor não é, ao que parece, um desses compradores, tampouco faz parte 

de Associação de Moradores”. II – Nesse sentido, não cabe ao Autor 

inovar ou obter a reconsideração de seus pedidos, tampouco incidirá o 

Requerido nas sanções processuais, se não descumpriu a decisão 

judicial. É certo que, até julgamento do mérito, a DECISÃO LIMINAR de ID. 

21166785 está em VIGOR, SURTINDO seus EFEITOS JURÍDICOS e LEGAIS, 

cumprindo a AMBAS as PARTES, nos termos do artigo 77 do CPC/2015: “I 

- expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão 

ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento; (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;”. III – 

Por fim, CUMPRA-SE, na INTEGRALIDADE, os ITENS II e III da DECISÃO de 

ID. 25343426, naquilo que ainda lhe coube; IV – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, 

servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015428-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA OAB - PR0022718A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015428-16.2019.8.11.0015 AUTOR(A): BRITANIA ELETRODOMESTICOS 

SA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA C/C COM PEDIDO OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por BRITÂNIA 

ELETRODOMÉSTICOS S/A em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz a 

inicial que a “Autora foi surpreendida com um boleto para pagamento de 

dívida originada do Procon, sob pena de inscrição em dívida ativa da 

referida dívida num exercício de pura arbitrariedade, em flagrante violação 

a norma e das jurisprudências pátria”. Sustenta que “no caso vertente, a 

Autora foi surpreendida ao receber a referida notificação de inscrição em 

dívida ativa, de multa oriunda do processo administrativo número 

51.007.001.13- 0002395, que tramitou perante o Procon de Sinop, relativo 

a reclamação administrativa promovida pelo Consumidor Alcides Antonio 

Sossmier, formulada em 27/06/2013”. Ressalta que “havia entrado em 

contato com o consumidor, entretanto, o consumidor não enviou o produto 

a assistência técnica autorizada e sequer comprovou o alegado envio 

para outra assistência, conforme se verifica na ata da audiência” e que 

“respondeu a todas as solicitações da consumidora e do Procon e 

compareceu à audiência e informou que o consumidor não enviou o 

produto para a autorizada e recusou nova diligência e não solicitou troca 

do produto ou mesmo a devolução do valor pago”. Esclarece que “mesmo 

diante do atendimento de todas as solicitações do consumidor e Procon, 

com o comparecimento à audiência junto ao Procon e a comprovação do 

não envio para a autorizada o Procon de forma indevida aplicou multa por 

não atendimento, a qual deu origem à dívida em questão que esta 

indevidamente protestada”. Por essas razões, REQUER, “a concessão da 

tutela de urgência, por estar presente no pleito as condicionais do Fumus 

Boni Iuris e o Periculum in Mora, de forma initio littis e inaudita altera pars, 

para determinar, caso entenda V. Exa. necessária a caução do juízo, 

frente as provas já trazidas com o presente, ou ainda, após a 

apresentação da caução supra apontada, para que se determine a 

obrigação de fazer para suspender a negativação e protesto da Autora, 

bem como suspender qualquer ato executório da referida multa e dívida 

ativa até o julgamento final desta ação”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA NÃO MERECE 

ACOLHIMENTO. Vejamos. “In casu”, a Requerente se insurge em face da 

DAM – Documento de Arrecadação Municipal n° 14201900007416731-0 

decorrente da imposição de multa por cometimento de infração 

administrativa aplicada pelo Procon do Município de Sinop- MT, que 

segundo suas alegações deve ser anulada, eis que na hipótese deve ser 

reconhecida a extinção da obrigação em razão da prescrição. Pois bem. 

Inicialmente insta consignar que não se aplica a Lei Federal n. 9.873/99 às 

ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios 

no que tange ao reconhecimento da prescrição intercorrente de 03 (três) 

anos. Isso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp 

n. 1.061.530/RS e o Resp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos 

repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a 

aludida norma não se aplica às ações administrativas punitivas 

desenvolvidas por Estados e Municípios, consignando expressamente no 

corpo das decisões que o seu âmbito espacial limita-se ao plano federal. 

Desse modo, não é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, 

prevista no artigo 1º, §1º da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem 

multa aplicada pelo PROCON, porquanto referido diploma normativo incide, 

tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da 

Administração Pública Federal. A propósito, a fim de corroborar com o 

posicionamento ora adotado, trago à colação os seguintes julgados 

emanados da Corte da Superior, verbis: ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL. 

PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Lei 

9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas 

por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano 

federal. 2. Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso 

especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos 

de apuração de infrações ambientais. 3. Agravo regimental não provido.” 

(AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015). Grifo Nosso 

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

211/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PREVISTA EM LEI FEDERAL. 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. JURISPRUDÊNCIA 

CONSOLIDADA. RECURSO ESPECIAL 1.115.078/RS. JULGAMENTO SOB O 

RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. A alegação da empresa sobre a 

afronta do art. 273, § 2º, do CPC, a despeito da oposição de Embargos 

Declaratórios, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, 

inobservou-se o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 

211/STJ. 2. Está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de 

Justiça, pelo julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob o rito dos 

Recursos Repetitivos, relatoria do Ministro Castro Meira, de que a Lei 

9.873/1999 é inaplicável aos Processos Administrativos Punitivos 

desenvolvidos por Estados e Municípios, porquanto sua incidência deve 

se restringir ao âmbito federal. 3. Recurso Especial provido.” (REsp 

1522753/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 28/04/2015, DJe 04/08/2015) Grifo Nosso Portanto, diante da 

inexistência na esfera estadual ou municipal de previsão legal específica 

que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de 

multa administrativa, deve-se aplicar o disposto no artigo 1º do Decreto n. 

20.910/32, segundo o qual a prescrição da pretensão da Fazenda Pública, 

nas hipóteses de cobrança de dívidas, ocorre em cinco anos, qualquer 

que seja a sua natureza (tributária ou não tributária). A propósito, trago à 

colação o seguinte julgado do colendo STJ, que reflete pacífico 

entendimento sobre o tema: ADMINISTRATIVO. MULTA DE CARÁTER NÃO 

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. A Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.105.442, RJ, relator o 

Ministro Hamilton Carvalhido, submetido ao regime do art. 543-C do Código 

de Processo Civil, firmou o entendimento de que "é de cinco anos o prazo 

prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa 

de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível 

o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)". O precedente não fez 

qualquer modulação, de modo que o entendimento nele adotado vale para 

todas as execuções, inclusive aquelas porventura ajuizadas sob a égide 

de outra vertente jurisprudencial. Agravo regimental desprovido. (STJ - 

AgRg no REsp 1176888/RJ; Rel. Min. Ari Pargendler; DJe 20.03.13). Grifo 

Nosso É certo que o prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos 

valores devidos somente se inicia após o encerramento do processo 

administrativo. Todavia, é possível o reconhecimento da prescrição 
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intercorrente nos autos administrativos em vista da inércia da autoridade 

processante. Nesse aspecto, o prazo quinquenal previsto no referido 

Decreto também acaba sendo aplicado em relação à prescrição 

intercorrente no processo administrativo, por força do princípio da simetria 

e da igualdade, contados da notícia da infração até a decisão definitiva do 

PROCON. Assim, diante da omissão legislativa, por força de interpretação 

analógica, aplica-se o prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto 

nº 20.910/1932 para a consumação da prescrição intercorrente nas 

ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, e 

não o trienal previsto pelo artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 9.873/99, que 

estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela 

Administração Pública Federal, direta e indireta. A propósito excertos de 

julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA 

ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SUSPENSÃO DA SUA 

EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 273, I, CPC. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Em se 

tratando de processo administrativo municipal, o prazo para configuração 

da prescrição intercorrente deve ser o prazo quinquenal estabelecido no 

art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, na esteira do entendimento firmado pelo 

STJ, bem como porque tal prazo confere maior efetividade à Política 

Nacional de Relações de Consumo, preceituada no art. 4º da Lei nº 

8.078/90. (...) (TJ-PR - AI: 13476110 PR 1347611-0 (Acórdão), Relator: 

Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 16/06/2015, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ: 1597 02/07/2015) Grifo Nosso AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTUAÇÃO. INFRAÇÕES 

AMBIENTAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RESP 1.115.078/RS. LEI FEDERAL Nº 

9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 

20.910/1932. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300, DO CPC/15. 

NÃO PREENCHIMENTO. PRECEDENTES DESTE TJMG. I. Nos termos do art. 

300, do CPC/15, a tutela de urgência deve ser deferida quando 

evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. II. O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do 

julgamento do REsp 1115078/RS, sob a sistemática de recursos 

repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a Lei Federal nº 

9.873/99, que estabelece o prazo prescricional de três anos para os 

processos administrativos, não se aplica aos processos administrativos 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, uma vez que referida 

norma estabelece o prazo no âmbito da Administração Pública Federal. III. 

A prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo estadual 

ambiental é regida pelo prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932. 

IV. Hipótese em que os elementos constantes nos autos não são 

suficientes para, em sede de cognição sumária, evidenciarem a 

ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo 

ambiental, inexistindo razões para o deferimento do pedido de tutela de 

urgência. (TJ-MG - AI: 10000190418574001 MG, Relator: Washington 

Ferreira, Data de Julgamento: 21/10/0019, Data de Publicação: 

29/10/2019). Grifo Nosso Esse Decreto prevê, ainda, que não corre a 

prescrição se a demora decorrer do estudo necessário à apuração da 

dívida, nos termos do art. 4º: “Art. 4º Não corre a prescrição durante a 

demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, 

considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados 

de estudar e apurá-la”. Contudo, neste momento processual, não é 

possível fazer a análise quanto a ocorrência ou não da prescrição 

intercorrente do processo administrativo, eis que a Requerente não 

colacionou aos autos cópia dele na integra, sendo, impossível aferir se 

houve algum marco interruptivo da prescrição. Dessa forma, AUSENTE o 

REQUISITO AUTORIZADOR da TUTELA CAUTELAR, qual seja, o “FUMUS 

BONIS IURIS”, eis que não ficou evidenciado, a PROBABILIDADE do 

DIREITO da Requerente. Além disso, a Autora para concessão da tutela de 

urgência pugna pelo deferimento da juntada de seguro garantia, 

requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito Tributário, com base 

no que dispõe o artigo 151, V, do CTN, nos seguintes termos: “Autorizar o 

seguro garantia da multa aplicada à Autora, do seu valor total através de 

seguro garantia judicial no importe de R$ 13.000,00 (R$ 10.000,00 - valor 

originário acrescido de 30% - artigo 835, §2º do CPC) com ulterior 

suspensão de sua exigibilidade nos termos do artigo 151, inciso V do CTN” 

Consigna-se que no caso de créditos não tributários se aplica 

analogicamente as hipóteses legais de suspensão do crédito tributário 

previstas no Código Tributário Nacional, uma vez que a Lei de Execuções 

Fiscais não as diferencia. Nesses termos, para haver a possibilidade de 

suspensão do crédito tributário, entre outros, é necessário o depósito 

integral em dinheiro do montante devido, nos termos do art. 151, II, do CTN, 

não sendo, admitido para esse fim a apresentação de seguro garantia. 

Nesse sentido, colaciono julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA 

APLICADA PELO PROCON/MT. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. 

PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS, BEM 

COMO CANCELAR PROVISORIAMENTE AQUELES JÁ PROTESTADOS. 

IMPOSSÍVEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN. 

POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE 

NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há obstáculo à 

aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito 

tributário previstas no Código Tributário Nacional às outras espécies de 

débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as 

diferencia. A apresentação de seguro garantia, não é suficiente 

suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade 

do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral 

devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a 

possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia. Embora 

inadequado para suspender a exigibilidade dos créditos exigidos ou 

protestados, o seguro garantia é meio hábil para permitir a emissão de 

Certidão Positiva com Efeito de Negativa junto à Fazenda Pública Estadual. 

(TJ/MT - N.U 0073048-87.2015.8.11.0000, AI 73048/2015, DESA.MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018) Grifo 

Nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA 

ADMINISTRATIVA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO 

DE MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA PELO PROCON. INOBSERVÂNCIA 

DO DISPOSTO NO ART. 38 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEF). 

INAPLICABILIDADE DO ART. 151 DO CTN. MULTA ADMINISTRATIVA. 

CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO 

DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO DISCUTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...). 3. A discussão judicial, em sede de ação 

anulatória, da exigibilidade da multa administrativa fixada pelo PROCON 

submete-se ao disposto no art. 38 da Lei de Execução Fiscal, que impõe a 

necessidade do depósito prévio e integral do valor do débito discutido, 

devidamente atualizado e corrigido. Precedentes do TJTO. 4. Agravo de 

instrumento conhecido e provido. (TJ-TO - AI: 00039884120198270000, 

Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE). Grifo Nosso TRIBUTÁRIO E 

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO 

PROCON – NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA– INSCRIÇÃO 

POSTERIOR À FATO QUE ENSEJA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA – SUSPENSÃO DE PARTE DA EXECUÇÃO – 

DÍVIDA GARANTIDA POR MEIO DE SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – 

NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – MULTA EM 

PATAMAR EXORBITANTE – MONTANTE EM DESARRANJO – PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SEGUIMENTO 

OBRIGATÓRIO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Não há que se 

falar em nulidade das Certidões de Dívida Ativa em face de fato que 

suspende a exigibilidade do crédito, se este é posterior à inscrição do 

débito em dívida ativa. 2 – O seguro garantia, por força de entendimento 

reiterado do Superior Tribunal de Justiça, não dá azo à suspensão da 

exigibilidade do crédito, já que não é circunstância prevista no artigo 151 

do Código Tributário Nacional. 3 – O Poder Judiciário, na análise dos 

procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos 

constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao 

contraditório e ampla defesa. 4 – Há de se respeitar os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade no momento de arbitramento das multas 

administrativas. (Apelação nº 30272/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 29/07/2019). Grifo Nosso Portanto, o seguro garantia não é 

apto para ensejar à suspensão da exigibilidade do crédito, já que não é 

circunstância prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Logo, o 

INDEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

CAUTELAR postulada. DETERMINO que a parte Autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, REALIZE o RECOLHIMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS, 

sob pena de CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO da PETIÇÃO INICIAL, nos 

termos do artigo 290 do CPC, ou COMPROVE a IMPOSSIBILIDADE de 

FAZÊ-LO JUNTANDO aos autos DECLARAÇÃO de HIPOSSUFICIÊNCIA. 
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CITE-SE o Requerido quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante 

artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. No mesmo prazo, DETERMINO que o 

Requerido COLACIONE aos autos a CÓPIA INTEGRAL do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO nº 51.007.001.13- 0002395. Após, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015430-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA OAB - PR0022718A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015430-83.2019.8.11.0015 AUTOR(A): BRITANIA ELETRODOMESTICOS 

SA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA C/C COM PEDIDO OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por BRITÂNIA 

ELETRODOMÉSTICOS S/A em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz a 

inicial que a “autora foi surpreendida com uma notificação para pagamento 

de dívida originada do Procon, informando a obrigação de pagamento da 

dívida sobre pena de posterior inscrição em dívida ativa, num exercício de 

pura arbitrariedade, em flagrante violação a norma e das jurisprudências 

pátrias”. Sustenta que “no caso vertente trata-se de multa oriunda do 

processo administrativo número 51.007.001.14-0001016, que tramitou 

perante o Procon de Sinop, relativo a reclamação administrativa promovida 

pela Consumidora Lucilene Cristina Jacinto, formulada em 24/04/2014”. 

Ressalta que “após a notificação, a Autora entrou em contato com a 

consumidora, com o objetivo de ofereceu proposta de acordo, com o 

ressarcimento do valor pago pelo produto, assim como sua devida 

correção monetária, no importe de R$ 410,57 (quatrocentos e dez reais e 

cinquenta e sete centavos)” e que “o acordo foi estabelecido e a 

consumidora informou os dados para a realização do depósito bancário, 

entretanto, o depósito foi estornado por uma inconsistência de dados, mas 

logo em seguida foi realizado”. Esclarece que “conforme ficará 

demonstrado através de fatos e provas, a referida multa deve ser 

declarada nula em face de realização da preclusão administrativa ante ao 

acordo firmado com a consumidora, o que foi devidamente informado nos 

respectivos autos e de conhecimento do Procon”, salientando que “além 

dos vícios que pairam sobre a dívida e a sua manutenção no mundo 

jurídico, existem outros, relativos a formação do próprio credito, que 

determinam a nulidade da presente”. Por essas razões, REQUER, “a 

concessão da tutela de urgência, por estar presente no pleito as 

condicionais do Fumus Boni Iuris e o Periculum in Mora, de forma initio littis 

e inaudita altera pars, para determinar, caso entenda V. Exa. necessária a 

caução do juízo, frente as provas já trazidas com o presente, ou ainda, 

após a apresentação da caução supra apontada, para que se determine a 

obrigação de fazer para suspender a negativação e protesto da Autora, 

bem como suspender qualquer ato executório da referida multa e dívida 

ativa até o julgamento final desta ação. E, no mérito, requer-se a 

confirmação da medida liminar deferida com a declaração de nulidade da 

multa aplicada”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do 

qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a 

TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA NÃO MERECE 

ACOLHIMENTO. Vejamos. “In casu”, a Requerente se insurge em face da 
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decorrente da imposição de multa por cometimento de infração 

administrativa aplicada pelo Procon do Município de Sinop- MT, que 

segundo suas alegações deve ser anulada, eis que na hipótese deve ser 

reconhecida a extinção da obrigação em razão da prescrição ou da 

decadência. Pois bem. Inicialmente insta consignar que não se aplica a Lei 

Federal n. 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por 

Estados e Municípios no que tange ao reconhecimento da prescrição 

intercorrente de 03 (três) anos. Isso porque o colendo Superior Tribunal 

de Justiça ao julgar o Resp n. 1.061.530/RS e o Resp n. 1.112.577/SP, sob 

a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o 

entendimento de que a aludida norma não se aplica às ações 

administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, 

consignando expressamente no corpo das decisões que o seu âmbito 

espacial limita-se ao plano federal. Desse modo, não é possível invocar a 

prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1º, §1º da Lei n. 

9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, 

porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos 

administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal. A 

propósito, a fim de corroborar com o posicionamento ora adotado, trago à 

colação os seguintes julgados emanados da Corte da Superior, verbis: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. 

PROCON. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO 

MUNICIPAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a 

Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas 

desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei 

limita-se ao plano federal. 2. Entendimento firmado consolidado no 

julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se 

restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais. 3. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 

13/11/2015). Grifo Nosso PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INAPLICABILIDADE. 

PRESCRIÇÃO PREVISTA EM LEI FEDERAL. PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 

RECURSO ESPECIAL 1.115.078/RS. JULGAMENTO SOB O RITO DOS 

RECURSOS REPETITIVOS. 1. A alegação da empresa sobre a afronta do 

art. 273, § 2º, do CPC, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, 

não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o 

requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Está 

consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, pelo 

julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob o rito dos Recursos 

Repetitivos, relatoria do Ministro Castro Meira, de que a Lei 9.873/1999 é 

inaplicável aos Processos Administrativos Punitivos desenvolvidos por 

Estados e Municípios, porquanto sua incidência deve se restringir ao 

âmbito federal. 3. Recurso Especial provido.” (REsp 1522753/PR, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, 
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DJe 04/08/2015) Grifo Nosso Portanto, diante da inexistência na esfera 

estadual ou municipal de previsão legal específica que discipline a matéria 

sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa, 

deve-se aplicar o disposto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, segundo 

o qual a prescrição da pretensão da Fazenda Pública, nas hipóteses de 

cobrança de dívidas, ocorre em cinco anos, qualquer que seja a sua 

natureza (tributária ou não tributária). A propósito, trago à colação o 

seguinte julgado do colendo STJ, que reflete pacífico entendimento sobre o 

tema: ADMINISTRATIVO. MULTA DE CARÁTER NÃO TRIBUTÁRIO. 

PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. A Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.105.442, RJ, relator o Ministro 

Hamilton Carvalhido, submetido ao regime do art. 543-C do Código de 

Processo Civil, firmou o entendimento de que "é de cinco anos o prazo 

prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa 

de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível 

o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)". O precedente não fez 

qualquer modulação, de modo que o entendimento nele adotado vale para 

todas as execuções, inclusive aquelas porventura ajuizadas sob a égide 

de outra vertente jurisprudencial. Agravo regimental desprovido. (STJ - 

AgRg no REsp 1176888/RJ; Rel. Min. Ari Pargendler; DJe 20.03.13). Grifo 

Nosso É certo que o prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos 

valores devidos somente se inicia após o encerramento do processo 

administrativo. Todavia, é possível o reconhecimento da prescrição 

intercorrente nos autos administrativos em vista da inércia da autoridade 

processante. Nesse aspecto, o prazo quinquenal previsto no referido 

Decreto também acaba sendo aplicado em relação à prescrição 

intercorrente no processo administrativo, por força do princípio da simetria 

e da igualdade, contados da notícia da infração até a decisão definitiva do 

PROCON. Assim, diante da omissão legislativa, por força de interpretação 

analógica, aplica-se o prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto 

nº 20.910/1932 para a consumação da prescrição intercorrente nas 

ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, e 

não o trienal previsto pelo artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 9.873/99, que 

estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela 

Administração Pública Federal, direta e indireta. A propósito excertos de 

julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA 

ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SUSPENSÃO DA SUA 

EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 273, I, CPC. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Em se 

tratando de processo administrativo municipal, o prazo para configuração 

da prescrição intercorrente deve ser o prazo quinquenal estabelecido no 

art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, na esteira do entendimento firmado pelo 

STJ, bem como porque tal prazo confere maior efetividade à Política 

Nacional de Relações de Consumo, preceituada no art. 4º da Lei nº 

8.078/90. (...) (TJ-PR - AI: 13476110 PR 1347611-0 (Acórdão), Relator: 

Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 16/06/2015, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ: 1597 02/07/2015) Grifo Nosso AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTUAÇÃO. INFRAÇÕES 

AMBIENTAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RESP 1.115.078/RS. LEI FEDERAL Nº 

9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 

20.910/1932. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300, DO CPC/15. 

NÃO PREENCHIMENTO. PRECEDENTES DESTE TJMG. I. Nos termos do art. 

300, do CPC/15, a tutela de urgência deve ser deferida quando 

evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. II. O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do 

julgamento do REsp 1115078/RS, sob a sistemática de recursos 

repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a Lei Federal nº 

9.873/99, que estabelece o prazo prescricional de três anos para os 

processos administrativos, não se aplica aos processos administrativos 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, uma vez que referida 

norma estabelece o prazo no âmbito da Administração Pública Federal. III. 

A prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo estadual 

ambiental é regida pelo prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932. 

IV. Hipótese em que os elementos constantes nos autos não são 

suficientes para, em sede de cognição sumária, evidenciarem a 

ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo 

ambiental, inexistindo razões para o deferimento do pedido de tutela de 

urgência. (TJ-MG - AI: 10000190418574001 MG, Relator: Washington 

Ferreira, Data de Julgamento: 21/10/0019, Data de Publicação: 

29/10/2019). Grifo Nosso Esse Decreto prevê, ainda, que não corre a 

prescrição se a demora decorrer do estudo necessário à apuração da 

dívida, nos termos do art. 4º: “Art. 4º Não corre a prescrição durante a 

demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, 

considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados 

de estudar e apurá-la”. Contudo, neste momento processual, não é 

possível fazer a análise quanto a ocorrência ou não da prescrição 

intercorrente do processo administrativo, eis que a Requerente não 

colacionou aos autos cópia dele na integra, sendo, impossível aferir se 

houve algum marco interruptivo da prescrição. Outrossim, ao alegar a 

ocorrência de decadência a Requerente sustenta que “a consumidora 

apresentou sua reclamação ao PROCON em 24/04/2014. A audiência de 

conciliação foi realizada em 14/07/2014, porém, somente em 23/05/2019, 

ou seja, após o transcurso de mais de 04 (quatro) anos da audiência de 

conciliação, a Recorrente recebeu a decisão administrativa, violando 

frontalmente o disposto no art. 49 da Lei nº 9.784/1999”. Sobre o tema em 

comento, o Superior Tribunal de Justiça manifestou o entendimento de que 

"o prazo estipulado no art. 49 da Lei n. 9.784/99 é impróprio, considerando 

a ausência de qualquer penalidade prevista na citada lei ante o seu 

descumprimento." (AgRg no AREsp 588.898/RJ, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 

06/02/2015). No mesmo sentido, excerto de julgado: ADMINISTRATIVO. 

MULTA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXAME NA VIA ELEITA. FIXAÇÃO DE PRAZO. MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. No que tange à suposta ofensa 

à Resolução Normativa 48/2003, a jurisprudência do STJ pacificou-se no 

sentido de que o exame de legalidade de Resolução não está abrangido 

pelo art. 105, III, "a", da Constituição Federal. 2. A prescrição intercorrente 

não ocorreu, uma vez que, conforme registrado no acórdão recorrido, 

houve novo recurso revisional à diretoria colegiada em 30/11/2007, 

interrompendo o prazo, e a decisão final foi proferida em setembro de 

2009 3. O art. 49 assinou o prazo de 30 dias para que a autoridade 

julgadora proferisse sua decisão; contudo, não previu a correspondente e 

específica penalidade pela omissão. 4. É impróprio o prazo fixado na lei 

apenas como parâmetro para a prática do ato. Seu desatendimento não 

acarreta preclusão ou punição para aquele que o descumpriu. No mesmo 

sentido o MS 18.555/DF, Ministro Mauro Campbell. 5. Conforme parecer do 

Ministério público Federal, não houve prejuízo ao direito de defesa, uma 

vez que "a descrição das infrações perpetradas assentava claro e 

indubitável a única possibilidade de punição administrativa cabível e 

aplicada" (fl. 474). Assim sendo, é inviável analisar a tese defendida no 

Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas 

estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 7/STJ. 6. 

Recurso Especial não provido. (REsp 1352137/PR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 23/05/2013). 

Grifo Nosso Assim, uma vez encerrada a fase instrutória, nos termos do 

art. 49 da Lei 9.784/99, cabe à autoridade competente emitir decisão no 

prazo de até trinta dias corridos, prorrogáveis por igual período. Contudo, 

o descumprimento do prazo legal enseja, apenas, possibilidade de o 

interessado exigir a prática do ato, sem que se possa perquirir de nulidade 

do procedimento administrativo pela não observância do preceito legal. 

Além disso, a Autora para concessão da tutela de urgência pugna pelo 

deferimento da juntada de seguro garantia, requerendo a suspensão da 

exigibilidade do crédito Tributário, com base no que dispõe o artigo 151, V, 

do CTN, nos seguintes termos: “Autorizar o seguro garantia da multa 

aplicada à Autora, do seu valor total através de seguro garantia judicial no 

importe de R$ 10.400,00 (R$ 8.000,00 - valor originário acrescido de 30% - 

artigo 835, §2º do CPC) com ulterior suspensão de sua exigibilidade nos 

termos do artigo 151, inciso V do CTN” Consigna-se que no caso de 

créditos não tributários se aplica analogicamente as hipóteses legais de 

suspensão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional, 

uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia. Nesses 

termos, para haver a possibilidade de suspensão do crédito tributário, 

entre outros, é necessário o depósito integral em dinheiro do montante 

devido, nos termos do art. 151, II, do CTN, não sendo, admitido para esse 

fim a apresentação de seguro garantia. Nesse sentido, colaciono julgados 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. CRÉDITOS 

DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. OFERECIMENTO 

DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE 

DE TAIS DÉBITOS, BEM COMO CANCELAR PROVISORIAMENTE AQUELES 

JÁ PROTESTADOS. IMPOSSÍVEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, 
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II, DO CTN. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há 

obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do 

crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional às outras 

espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não 

as diferencia. A apresentação de seguro garantia, não é suficiente 

suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade 

do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral 

devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a 

possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia. Embora 

inadequado para suspender a exigibilidade dos créditos exigidos ou 

protestados, o seguro garantia é meio hábil para permitir a emissão de 

Certidão Positiva com Efeito de Negativa junto à Fazenda Pública Estadual. 

(TJ/MT - N.U 0073048-87.2015.8.11.0000, AI 73048/2015, DESA.MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018) Grifo 

Nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA 

ADMINISTRATIVA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO 

DE MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA PELO PROCON. INOBSERVÂNCIA 

DO DISPOSTO NO ART. 38 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEF). 

INAPLICABILIDADE DO ART. 151 DO CTN. MULTA ADMINISTRATIVA. 

CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO 

DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO DISCUTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...). 3. A discussão judicial, em sede de ação 

anulatória, da exigibilidade da multa administrativa fixada pelo PROCON 

submete-se ao disposto no art. 38 da Lei de Execução Fiscal, que impõe a 

necessidade do depósito prévio e integral do valor do débito discutido, 

devidamente atualizado e corrigido. Precedentes do TJTO. 4. Agravo de 

instrumento conhecido e provido. (TJ-TO - AI: 00039884120198270000, 

Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE). Grifo Nosso TRIBUTÁRIO E 

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO 

PROCON – NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA– INSCRIÇÃO 

POSTERIOR À FATO QUE ENSEJA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA – SUSPENSÃO DE PARTE DA EXECUÇÃO – 

DÍVIDA GARANTIDA POR MEIO DE SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – 

NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – MULTA EM 

PATAMAR EXORBITANTE – MONTANTE EM DESARRANJO – PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SEGUIMENTO 

OBRIGATÓRIO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Não há que se 

falar em nulidade das Certidões de Dívida Ativa em face de fato que 

suspende a exigibilidade do crédito, se este é posterior à inscrição do 

débito em dívida ativa. 2 – O seguro garantia, por força de entendimento 

reiterado do Superior Tribunal de Justiça, não dá azo à suspensão da 

exigibilidade do crédito, já que não é circunstância prevista no artigo 151 

do Código Tributário Nacional. 3 – O Poder Judiciário, na análise dos 

procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos 

constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao 

contraditório e ampla defesa. 4 – Há de se respeitar os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade no momento de arbitramento das multas 

administrativas. (Apelação nº 30272/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 29/07/2019). Grifo Nosso Portanto, o seguro garantia não é 

apto para ensejar à suspensão da exigibilidade do crédito, já que não é 

circunstância prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Dessa 

forma, AUSENTE o REQUISITO AUTORIZADOR da TUTELA CAUTELAR, 

qual seja, o “FUMUS BONIS IURIS”, eis que não ficou evidenciado, a 

PROBABILIDADE do DIREITO da Requerente. A propósito excerto de 

julgados: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO - 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - 

ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do 

CPC, poderá ser LIMINARMENTE deferida a tutela de urgência quando 

"houver elementos que evidenciem a PROBABILIDADE do DIREITO e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Verificada em 

sede de cognição sumária a ‘AUSÊNCIA dos requisitos exigidos pelo art. 

300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe. (N.U 

1000071-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019) grifo nosso. 

IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA APÓS A 

REALIZAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC/15 – RECURSO 

DESPROVIDO. A presença da PROBABILIDADE do DIREITO, do perigo de 

dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de 

urgência. A AUSÊNCIA dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo 

e superficial, enseja a manutenção da LIMINAR INDEFERIDA pelo Juízo a 

quo. (N.U 1005564-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) grifo nosso. Logo, o INDEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. 

“Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA CAUTELAR postulada. DETERMINO que a 

parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, REALIZE o RECOLHIMENTO 

das CUSTAS PROCESSUAIS, sob pena de CANCELAMENTO da 

DISTRIBUIÇÃO da PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 290 do CPC, ou 

COMPROVE a IMPOSSIBILIDADE de FAZÊ-LO JUNTANDO aos autos 

DECLARAÇÃO de HIPOSSUFICIÊNCIA. CITE-SE o Requerido quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal 

para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. No 

mesmo prazo, DETERMINO que o Requerido COLACIONE aos autos a 

CÓPIA INTEGRAL do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº nº 51.007.001.14- 

0001016. Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 

15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003106-27.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: LEONARDO NERY RIBEIRO 

GUIMARÃES Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor do ILUSTRISSÍMO GERENTE DE MEDICINA 

LEGAL – POLITEC/SINOP/MT, Senhor LEONARDO NERY RIBEIRO 

GUIMARÃES. Aduz a inicial que “a 2ª Defensoria Pública de Sinop/MT, no 

uso de suas atribuições institucionais, atendeu a Srª. Kelly Valeria 

Padovan da Silva, representando o Sr. DEOCLIDES CORREIA DA SILVA, 

portador da C.I. RG. 2640705-1-SESP/MT e inscrito no CPF 

735.068.269-72, sendo relatado, em resumo que: ‘ele sofreu acidente de 

trânsito em 18.10.2019, perdendo o membro inferior esquerdo e 

provocando sua invalidez permanente. Informou que deu entrada no 

seguro DPVAT que recebeu o n. 319070200, sendo informado acerca da 

necessidade de perícia ou declaração de inexistência de IML’”. Informa 

que “por este norte, a 2ª Defensoria Pública de Sinop/MT, através do 

Ofício n.º 009/2020–2ªDPSFP, em 22 de janeiro de 2020, requisitou exame 

pericial acerca da extensão das lesões físicas ou psíquicas e, ainda, o 

estado de invalidez permanente do Sr. Deoclides”. Sustenta que “como 

resposta, foi enviada à 2ª Defensoria Pública de Sinop/MT, através do 

Ofício de nº 30/202020/GMLS/POLITEC/SESP, subscrito pelo GERENTE DE 

MEDICINA LEGAL – POLITEC/SINOP/MT, informando inicialmente, que 

Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – 

POLITEC é um órgão desconcentrado da administração direta, vinculado à 

Secretária de Estado de Segurança Pública na qual é assegurada 

autonomia técnica, cientifica e funcional no exercício da atividade de 

perícia oficial de natureza criminal” e que “segundo a Lei Complementar 

Estadual n.º 391/2010, e ainda, §1º, do Artigo 83 da Constituição do 

Estado de Mato Grosso, a atuação de peritos oficiais se restringem à 

persecução penal e os laudos periciais são emitidos em face de 

requisição da autoridade policial, do Ministério Púbico ou por determinação 

em processo penal.”. Por essas razões, REQUER, “a CONCESSÃO DE 

LIMINAR, para determinar à POLITEC, que promova o EXAME PERÍCIAL 

requisitado através do Ofício n.º 009/2020/2ªDPSFP, no sentido de aferir a 
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extensão das lesões físicas ou psíquicas, e o estado de invalidez 

permanente do Sr. Deoclides Correia da Silva decorrente de acidente 

automobilístico ocorrido em 18.10.2019, respondendo aos quesitos 

sugeridos, no prazo 10 (dez) dias, ou outro prazo razoável a ser fixado 

pelo Juízo, sob pena de multa diária e PESSOAL de R$10.000,00 (dez mil 

reais), revertida ao fundo de aparelhamento da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual 

adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 

ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO da 

LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito 

líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o 

professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. Vejamos: “In casu”, a 

Impetrante pretende a realização pela POLITEC de EXAME PERICIAL 

requisitado através do Ofício n.º 009/2020/2ªDPSFP. Inicialmente, 

consigna-se que a Lei Complementar Federal nº 80/94, que organiza a 

Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e 

prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, define como 

prerrogativas de seus membros, entre outros, a requisição de exames e 

perícias à autoridade pública ou seus agentes, in verbis: “Art. 128. São 

prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre 

outras que a lei local estabelecer: (...) X - requisitar de autoridade pública 

ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, 

processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências 

necessárias ao exercício de suas atribuições;” Grifo nosso De igual 

forma, a Lei Complementar Estadual nº 146/03, que dispõe sobre a Lei 

Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em seu art. 77 

que trata das prerrogativas dos seus membros, dispõe que: “Art. 77. São 

prerrogativas do membro da Defensoria Pública, dentre outras que lhe 

sejam conferidas por lei, ou que forem inerentes ao seu cargo, as 

seguintes: (...) IV - requisitar de qualquer autoridade pública e de seus 

agentes ou de entidade privada exames, certidões, perícias, vistorias, 

diligência, processos, documentos, informações, esclarecimentos e 

providências necessárias ao exercício de suas atribuições.” Ocorre que a 

POLITEC através do Ofício de nº 30/202020/GMLS/POLITEC/SESP, se 

negou realizar a perícia solicitada pela Defensoria Pública fundamentando 

que a atuação de peritos oficiais se restringem à persecução penal e os 

laudos periciais são emitidos em face de requisição da autoridade policial, 

do Ministério Púbico ou por determinação em processo penal. A par disso, 

nota-se que o exame pericial foi solicitado com os fins de acompanhar 

pedido de indenização de seguro DPVAT. Nesse sentido, a Lei nº 

6.194/1974 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, dispõe em seu art. 5°, §5°, que: § 5° O da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais. 

Dessa forma, além da Defensoria Pública possuir poder requisitório para 

solicitar a realização de exame pericial perante as autoridades públicas, a 

Lei nº 6.194/1974 estabelece que é dever do instituto médico legal 

fornecer laudo pericial a vítima. Consigna-se que os trabalhos do Instituto 

Médico Legal e da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato 

Grosso – POLITEC, são desenvolvidas na mesma localidade, no Município 

de Sinop. Deste modo, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE a LIMINAR postulada no sentido de DETERMINAR à 

POLITEC que, no prazo 10 (dez) dias, REALIZE o EXAME PERICIAL 

requisitado através do Ofício n.º 009/2020/2ªDPSFP, no sentido de aferir a 

extensão das lesões físicas ou psíquicas, e o estado de invalidez 

permanente do Sr. Deoclides Correia da Silva decorrente de acidente 

automobilístico ocorrido em 18.10.2019, respondendo aos quesitos 

sugeridos. INDEFIRO, por ora, a APLICAÇÃO de MULTA. NOTIFIQUE-SE 

a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) como COATORA(S), a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste(m) as informações que 

entender (em) ser pertinentes, bem como cientifique o órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, 

II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002646-40.2020.8.11.0015 REQUERENTE: J. TESTA PRESTADORA DE 

SERVICOS LTDA - ME REQUERIDO: SECRETARIO ADJUNTO DA 

SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO 

TRIBUTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por J TESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. em desfavor 

da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a inicial que 

“a Requerente impugnou o processo administrativo fiscal 5146958/2014, a 

DAR 999/06.696.170-69, referente a Nota Fiscal n.º 570246 de 30/06/2014 

(anexo), sob a fundamentação de possuir direito a uma redução na base 

de cálculo, com base no art. 59, inciso II do anexo V do RICMS/MT em vigor 

na época do fato gerador, tendo em vista que a aquisição do bem objeto 

da nota fiscal fora realizada para fins de compor o ativo imobilizado da 

empresa, que é optante DO SIMPLES NACIONAL”. Sustenta que “A 

Fazenda Pública Estadual por sua vez indeferiu o pedido e JULGOU 

INADMITIDO o recurso sob a seguinte fundamentação: “...acontece que ao 

se cadastrar com o CNAE principal (CNAE: 4744004 – comércio varejista 

de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas), dentre os considerados do 

regime de carga média, não pode beneficiar-se de qualquer outro 

benefício, mesmo os de aquisição de ativo imobilizado ou simples. Ante o 

exposto, mantenho a DAR 999/06.793.911-95. Está de acordo com a Lei 

9480/2010, enunciado na portaria 321/2011, ...” O benefício do art. 50, do 

anexo VII prefere a qualquer outro, inclusive, o SIMPLES NACIONAL”... 
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decreto 968/2012 c/c do anexo VIII, do RICMS .....INDEFERIDO....”. Ressalta 

que “encontra-se equivocada e prejudicial a decisão do fisco na medida 

em que a fundamentação utilizada para negar ou inadmitir o recurso, não 

se aplica ao fato gerador descrito na nota fiscal 570246, pois não se trata 

de produtos e/ou mercadorias destinados à construção civil, mas sim, 

bens duráveis para fins de incorporação ao ativo imobilizado da empresa”. 

Por essas razões, REQUER, “o deferimento do pedido de tutela antecipada 

em caráter liminar inaudita altera pars determinando a imediata suspensão 

da cobrança tributária oriunda do Processo Administrativo Fiscal 

5146958/2014, DAR 999/06.696.170-69, referente a Nota Fiscal n.º 

570246 de 30/06/2014, nos termos do inciso II do art. 59 do ANEXO V do 

RICMS/MT, em vigência quando da aquisição dos bens descritos na nota 

fiscal 570246 de 30/06/2014”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA MERECE 

ACOLHIMENTO. Vejamos. “In casu”, a Requerente se insurge em face da 

DAR 999/06.696.170-69, objeto do Processo Administrativo Fiscal 

5146958/2014, referente a Nota Fiscal n.º 570249 de 30/06/2014, que 

segundo suas alegações, deve ser anulada, eis que está acobertada pela 

redução de alíquota do ICMS na forma do inciso II do art. 59, do ANEXO V 

do RICMS/MR por se tratar de aquisição de bens duráveis para fins de 

composição do acervo permanente e/ou ativo imobilizado da empresa, e 

não daquela prevista na Lei Estadual 9480/2010. Pois bem. A Lei Estadual 

n° 9.480/2010 dispõe sobre a carga tributária final do ICMS nas operações 

que especifica, e estabelece o seguinte: Art. 1º Nas aquisições de bens e 

mercadorias efetuadas junto a estabelecimentos localizados em outras 

unidades da Federação, por contribuintes deste Estado, cujas atividades 

econômicas estejam enquadradas nos códigos da Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas – CNAE, arrolados no § 1º deste artigo, a base 

de cálculo do ICMS devido nas operações subsequentes a ocorrerem no 

território mato-grossense, fica reduzida de forma que a carga tributária 

final corresponda a 10,15% (dez inteiros e quinze centésimos por cento) 

do valor total da Nota Fiscal que acobertar a respectiva aquisição. § 1º A 

redução de que trata o caput aplica-se, exclusivamente, às aquisições 

interestaduais efetuadas por contribuintes mato-grossenses enquadrados 

nos seguintes códigos da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE: (...) VIII - 4744-0/04 – comércio varejista de cal, 

areia, pedra britada, tijolos e telhas; § 1º-A A redução de que trata o caput 

deste artigo aplica-se, exclusivamente, às aquisições interestaduais de 

produtos e mercadorias destinados à construção civil, efetuadas por 

contribuinte mato-grossense cuja atividade principal esteja enquadrada em 

qualquer dos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

- CNAE arrolados nos incisos do § 1° deste artigo, observado, ainda, o 

disposto no § 1°-B, também deste artigo. (Grifo nosso). Da interpretação 

do dispositivos acima transcritos, nota-se que o referido regramento 

abarca tão somente aquisições interestaduais de produtos e mercadorias 

destinados à construção civil. Portanto, apesar de a empresa estar 

enquadra na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, 

prevista no VIII, do art. § 1º, Código 4744-0/04 – comércio varejista de cal, 

areia, pedra britada, tijolos e telhas, da referida Lei, a Nota Fiscal n° 

570249 trata-se de aquisição de um caminhão para integrar o ativo 

imobilizado da empresa. Veja-se: “Caminhão AXOR 3131 6x4 com cabine 

no motor: 926.992 U 1117453, cor branco; opcionais acoplados ao produto 

cabina estendida em 180mm chassi para a carroceria (verso “P”), 

distância entre eixos 4800mm, 31,5 toneladas, tanque de combustível 2 x 

300 L plásticos, tanque de ADBLUE 96l, motor OM 926 LA 225 KW (305 

PS) 2200/min CJ roda 9.00x22.5 ACO pneu 295/80R CJ roda 9.00x22.5 

ACO pneu 295/80R 22.5 variante de peso 31,5 T (7,5/12, 0/12,0)”. Dada 

essa conjuntura, no caso em comento, ao que tudo indica deveria ter sido 

aplicado a base de cálculo prevista do inciso II, art. 59 do ANEXO V do 

RICMS/MT, vigente a época da aquisição do bem (30/06/2014), eis que a 

Empresa optante do Simples Nacional adquiriu um bem destinado à 

integração ao ativo permanente ou ao uso e consumo do estabelecimento 

antes de 31 de dezembro de 2014, a saber: Art. 59 A base de cálculo do 

ICMS, para os contribuintes matogrossenses optantes pelo Simples 

Nacional, que estiverem obrigados ao recolhimento do ICMS Garantido, nos 

termos dos artigos 777 a 780 das disposições permanentes, e/ou do ICMS 

Garantido Integral, conforme artigos 781 a 802, também das disposições 

permanentes, e no Anexo XI deste regulamento, será ajustada de forma 

que resulte em carga tributária final equivalente a: (...) II – 4,0% (quatro 

inteiros por cento) do valor total da Nota Fiscal de aquisição, em relação 

aos bens e mercadorias destinados à integração ao ativo permanente ou 

ao uso e consumo do estabelecimento, até 31 de dezembro de 2014; 

Assim, diante da DAR 999/06.696.170-69 ter sido, ao que tudo indica, 

emitida com base de cálculo equivocada e pela possibilidade de inclusão 

do nome da REQUERENTE em ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO, 

indevidamente, eis que o título já está vencido, são circunstancias 

suficientes para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem 

razoável que a REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO, em especial 

ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Deste modo, diante dos 

DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo 

de MEDIDA o seu DEFERIMENTO “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR 

postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO da COBRANÇA 

TRIBUTÁRIA oriunda do Processo Administrativo Fiscal 5146958/2014, 

DAR 999/06.696.170-69, referente a Nota Fiscal n.º 570246 de 

30/06/2014. CONDICIONO o CUMPRIMENTO da DECISÃO LIMINAR, a 

REALIZAÇÃO pela parte Autora do RECOLHIMENTO das CUSTAS 

PROCESSUAIS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO da PETIÇÃO INICIAL, nos termos do 

artigo 290 do CPC, ou COMPROVE a IMPOSSIBILIDADE de FAZÊ-LO 

JUNTANDO aos autos DECLARAÇÃO de HIPOSSUFICIÊNCIA. CITE-SE, 

INTIMANDO-SE o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da 

presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. Após, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) 

dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009970-52.2018.8.11.0015 AUTOR(A): NILVO ANTONIO BARTH REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. PRIORIDADE 

NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por NILVO ANTONIO BARTH, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Aduz a inicial, 

que a parte Autora “é idoso, com 76 anos de idade e acometido de grave 

patologia ANGINA PECTORIS e HIPERTENSÃO com grande risco de morte 

por necessitar URGENTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS 

FARMACOLÓGICOS, conforme solicitado pela Dra. Audrey Torres 

Barbosa”. (sic) Postulou pela concessão da TUTELA ANTECIPADA, a fim 

de determinar ao Requeridos que disponibilizem “todas as etapas da 

CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS 

FARMACOLÓGICOS (3 STENTS) destinada a melhora do mesmo, bem 

como que sejam custeadas por estas, TODAS AS FASES 

SUBSEQUENTES OU CONSEQUENTES, a cirurgia” (sic). CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. A TUTELA foi ANTECIPADA em 09/10/2018 

conforme ID. 15836983, sendo DETERMINADO aos Requeridos que 

providenciassem, imediatamente, o procedimento pleiteado pela 

Requerente. CITAÇÃO dos Requeridos, os quais ofereceram suas 

CONTESTAÇÕES. O Estado de Mato Grosso CONTESTOU em ID. 15983028 

arguindo preliminarmente sobre a ausência de interesse processual, e, no 

mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. O Município de Sinop 

CONTESTOU em ID. 15853705 postulando pelo julgamento totalmente 

improcedente da presente ação. Pela parte Requerente foi apresentada 

IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIOS JUDICIAIS em ID. 20211486. NOTA FISCAL em 

ID. 16186367 17945424 com a discriminação dos valores e ALVARÁ 

JUDICIAL em ID. 21370411. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos 

nestes autos, como também analisando todos os documentos que 

instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que 

promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do 

CPC/2015. DA PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 

O interesse como condição da ação, deve ser material e processual. O 

autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve 

necessitar da intervenção do Estado para obter este bem. O interesse 

materializa-se pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do 

provimento jurisdicional ao fim pretendido. No caso dos autos, descabe 

falar em ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que 

esta não obteve sucesso pelo Sistema Único de Saúde quanto ao 

fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial 

para assegurar o direito à saúde. No mais, sabe-se que a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, o que 

assegura à parte exercitar o direito de ação sem a necessidade de 

esgotamento da via administrativa, pois assim estaria diante da flagrante 

injustiça e sob pena de infringência ao princípio constitucional do acesso à 

justiça. Assim, REJEITO a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

NILVO ANTONIO BARTH, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT. A SAÚDE DA POPULAÇÃO é DEVER do Estado e 

GARANTIA do cidadão, devendo aquele PROPORCIONAR o suficiente para 

o seu BEM ESTAR. Assim, com fundamento no PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

HUMANA, nenhum cidadão poderá SOFRER qualquer ato que atente 

contra a sua SAÚDE e coloque a VIDA em IMINENTE e CONCRETO RISCO. 

Trata-se, portanto, de DIREITO DE TODOS, UNIVERSAL E IGUALITÁRIO, 

não se submetendo a BARREIRAS GEOGRÁFICAS OU GEOPOLÍTICAS, a 

que também não se submete a moléstia; afinal, quem adoece não é o 

munícipe ou o estaduano, é o CIDADÃO BRASILEIRO. De sua vez, as 

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE constituem um SISTEMA 

ÚNICO, apenas descentralizado administrativamente, o que NÃO IMPÕE 

DEVERES ESTANQUES a um ou a cada um dos entes federados, se não 

que a todos, INDISCRIMINADA E SOLIDARIAMENTE. Assim, o DIREITO À 

SAÚDE - DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL DO HOMEM, contido no artigo 6º 

da Constituição da República - declara em seu artigo 196 que “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Por seu turno, José Afonso da Silva 

ensina: “A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, 

que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde 

rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às 

ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam” (Curso de 

Direito Constitucional Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se 

percebe, a NORMA CONSTITUCIONAL não faz depender sua EFICÁCIA e 

sua POSITIVAÇÃO à existência de RECURSOS, à implementação de 

PROGRAMAS ou à edição de LEI INFRACONSTITUCIONAL. Assegura por 

si só, a quem, COMPROVADAMENTE CARENTE, o direito subjetivo ao 

ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO às ações e serviços de SAÚDE para 

sua PROTEÇÃO e RECUPERAÇÃO. Contém, por isso, ELEMENTOS 

MÍNIMOS INDISPENSÁVEIS à sua APLICABILIDADE, a par de não ter o 

Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador 

ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o 

dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do 

direito – PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. Basta por 

isso, comprovadas a MOLÉSTIA e a CARÊNCIA, como no caso, para 

invocar o DIREITO SUBJETIVO À GRATUIDADE assegurado no dispositivo 

constitucional. Ademais, o direito à saúde e à assistência aos 

desamparados (artigo 6º da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, é DIREITO FUNDAMENTAL no 

sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República, sendo 

dada ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as 

prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. Como se vê, os serviços de saúde 

são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços 

federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que 

tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO 

INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual ou Municipal - 

é RESPONSÁVEL pelas AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, não podendo, 

cada um e todos, ESQUIVAR-SE DO DEVER DE PRESTÁ-LOS de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, ACIONADO 

JUDICIALMENTE PRESTAR O SERVIÇO e após, resolver essa 

inter-regulação. O acesso às AÇÕES e SERVIÇOS de SAÚDE é 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO (CF - art. 196), do que deriva a 

responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já 

assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco 

Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE 

03 STENTS FARMACOLÓGICOS. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA 

LIMINAR de ANTECIPAÇÃOdos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio 

da DECISÃO de ID. 15836983, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de 

CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto 

no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e 

emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias 

e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”. Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao 

causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro 

rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na 

proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não 

haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se 

que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em 

partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 

1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 

21/06/2000). Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO 

VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações 

suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito 

controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do 

CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014816-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INPASA AGROINDUSTRIAL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR OAB - MT0014702S 

(ADVOGADO(A))

EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT6820/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES OAB - MT26767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014816-78.2019.8.11.0015 AUTOR(A): INPASA AGROINDUSTRIAL S/A 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA 

COM PEDIDOS CONDENATÓRIOS CONSTITUTIVOS DE DIRETO C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por INPASA – AGROINDUSTRIAL S.A., 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Perscrutando os autos, 

verifica-se que, decorrida a marcha processual, a parte Autora, 

consoante ID. 27734387, manifesta a DESISTÊNCIA da demanda, 

pugnando por sua HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do PROCESSO, tendo a 

CONCORDÂNCIA do Requerido em ID. 28094424. É o Relato. Decido. O 

artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não resolverá o mérito 

quando: homologar a desistência da ação”. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro nos artigos 485, 

VIII, CPC/2015. CONDENO a parte Autora ao PAGAMENTO de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS. Com relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

cada parte arcará com os honorários dos seus próprios advogados, 

conforme § 1º do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, “no 

caso das ações judiciais mencionadas neste artigo, as partes arcarão 

com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos 

advogados e procuradores”. ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010589-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOZZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe 

qual o código da variação de sua conta poupança, a fim de que seja 

expedido o competente alvará.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SCHARNOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Em síntese a parte Requerida aduz preliminar de ilegitimidade 

passiva; todavia, esta confunde-se com o mérito da demanda, motivo pelo 

postergo sua análise após a instrução processual. Ante as controvérsias 

entre as narrativas apresentadas pelas partes, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 31 de agosto de 2017, às 10:30 

horas; INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas; Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas 

por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização 

da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013167-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013167-78.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA RAQUEL DA SILVA 

ALVES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos 

etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por 

danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por 

Maria Raquel da Silva Alves em face de Banco Losango S.A, devidamente 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. No compulsar dos autos, prima facie, em 

Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de 

urgência merece acolhida. A causa de pedir desta demanda centra-se na 
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tese de adimplemento do débito que originou a negativação lançada pela 

parte promovida. Ao que informa o documento agregado no processo, 

extrato positivo de restrição creditícia colacionado no Id. 25186576, tendo 

como credora a parte promovida, data de vencimento 10/06/2020, valor de 

R$ 107,30. O nome da parte promovente encontra-se negativado desde 

29/07/2019. Nos autos, consta o boleto referente à parcela 06/12 com o 

respectivo comprovante de pagamento agregado no Id. 25186574 datado 

em 18/07/2019, a indicar que a restrição, aparentemente, não é devida. 

Probabilidade do direito demonstrada. Pelo menos em relação aos pontos 

acima apontados para obter a tutela de urgência. Noutro giro, é indubitável 

o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação à 

continuidade da negativação lançada em nome da parte autora, se o 

provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana 

pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao 

crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência primordial o 

norteamento de concessões de crédito em geral. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. Ademais, o provimento a ser adiantado 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Não há 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 

300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da decisão de suspensão. Desde 

que producente a antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, 

se assim se der, a tese até o momento razoavelmente soberba. Dessa 

forma, estando preenchidos, na hipótese, os requisitos exigidos pela 

legislação processual, com razoável firmeza a probabilidade de o direito 

da parte autora sagrar-se reconhecido, evidenciando, ainda, a urgência 

no provimento liminar requerido, possível se mostra o deferimento da tutela 

de urgência pretendida. Outrossim, convém destacar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 

300 do CPC, a fim de determinar à parte requerida que promova a 

suspensão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao 

crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de incidir astreintes a serem 

arbitradas oportunamente, se for o caso, com a juntada do respectivo 

comprovante até audiência de conciliação. Defiro a inversão do ônus da 

prova. Cite-se a parte requerida, intimando-a ainda a comparecer à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 

salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena de 

extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, 

servindo presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de outubro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005310-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 30/08/2017 16:30. Sexta-feira, 04 de Agosto de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003437-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLENE MARIA DA SILVA TAVARES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003437-09.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROSEMIR 

FERREIRA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARIN 

PRISCILA ZUCONELLI POLO PASSIVO: VANDERLENE MARIA DA SILVA 

TAVARES - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003442-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO COELHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1003442-31.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TIAGO COELHO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALANA HAUBERT 

SANTOLIN ANDRADE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 08:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002697-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIVA THEIS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Conforme ata de 

audiência a patrona da parte Requerente postulou pela concessão de 

prazo para apresentar justificativa. Todavia, em que pese seus 

argumentos estes não podem ser acolhidos. Em tal situação há uma clara 

distinção entre a justificativa da ausência e a comprovação desta. A 

justificativa, ou seja, o motivo que ensejou a ausência na solenidade 

sempre será pretérito, motivo pelo qual, deveria a parte Requerente, desde 

logo fazer constar na ata qual teria sido a causa impeditiva de seu 

comparecimento, postulando tão somente, se fosse o caso, pela 

concessão de prazo para trazer aos autos a documentação 
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comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente caso, 

infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava ciente de 

sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos autos, 

informou qual o motivo. Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009523-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SAMPAIO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009523-30.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANA CAROLINA SAMPAIO 

LIMA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente intimada. 

Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo; Conforme ata de audiência a 

patrona da parte Requerente postulou pela concessão de prazo para 

apresentar justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não 

podem ser acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a 

justificativa da ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o 

motivo que ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo 

pelo qual, deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata 

qual teria sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão 

somente, se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos 

autos a documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no 

presente caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já 

estava ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se 

manifestou nos autos, informou qual o motivo. Ex positis, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003478-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI ESTEVAM DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003478-73.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSINEI 

ESTEVAM DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012163-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR AVELINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012163-06.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo recursal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003483-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILTON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003483-95.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOVENILTON 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 08:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003484-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003484-80.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JURACI NEVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003486-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FERNANDA ANDRADE DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003486-50.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LAURA 

FERNANDA ANDRADE DE AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANEGLADY PERES DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 09:15 , 
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no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003487-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI RIBAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003487-35.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LORENI RIBAS 

DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003488-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI RIBAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003488-20.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LORENI RIBAS 

DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 09:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003976-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNO LIELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

IVANIA BENEDIT SOUZA OAB - MT16224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003976-43.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) promovida(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos exclusivamente quanto aos cálculos 

apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003489-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELENE MENDONCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003489-05.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUZIA CELENE 

MENDONCA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANEGLADY PERES DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTMAR IVO DURKS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000885-42.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TANIA MONTEIRO TRZINSKI 

REQUERIDO: OTMAR IVO DURKS Vistos etc, Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora sustenta 

que é credora da parte Promovente de duas duplicatas no valor de R$ 

2.600,00 e R$ 1.456,00, referente a duplicatas vencidas, não pagas. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada; todavia não 

compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Cumpre destacar que audiência se 

deu no dia 10/05/2019, contudo somente em 03/09/2019 a parte Promovida 

apresentou justificativa, e também não apresentou contestação. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte deixe de comparecer 

às audiências e de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os 

fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, 

pela análise dos autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de 

veracidade dos mesmos, posto que devidamente amparada 

documentalmente, além de não existir qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito pleiteado pela parte autora. Portanto, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim 

de CONDENAR a parte promovida em pagar à parte autora a importância 

de R$ 2.600,00 e R$ 1.456,00, acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1%, a contar da citação. E assim o faço, 

com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003490-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 166 de 343



BRUNO CASSIO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003490-87.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNO CASSIO 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 10:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009567-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PAIVA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009567-83.2018.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo. Nos termos da legislação vigente, intimo 

a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003491-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CASSIO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003491-72.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNO CASSIO 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003165-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

MTSUL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003165-49.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo recursal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005095-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE BARBOSA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005095-05.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DEUSDETE BARBOSA 

BARROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ MT Vistos 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no art. 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser provada apenas por documentos. Segundo o que preconiza 

o artigo 5º da Lei n.º 9.099/1995, o juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar 

especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DEUSDETE 

BARBOSA BARROS em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Além disso, segundo a regra 

contida nos arts. 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Segundo a parte 

promovente, “em ação criminal foi denunciado pelo parquet, qual lhe 

imputou as comunicações do artigo 33 e 35 c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 

n. 11.343/06, porém, ao final da ação criminal foi absolvido por ausência 

de provas, culminando em prisão indevida; Diante disso, sustenta que 

houve erro do Estado e que, por tal razão, merece ser indenizado.” (Sic). 

Em sede de contestação, a parte ré alegou inexistência de abuso do Poder 

e ausência de pressupostos para indenizar. I - DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO ESTADO O dever de indenizar pelo ato causador de dano, seja 

ele lícito ou ilícito, nasce da análise sistêmica dos arts. 186, 187 e 927, 

todos do Código Civil. Os arts. 186 e 187 preveem que aqueles que, por 

ação, omissão, negligência ou imperícia causarem dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, cometem ato ilícito, conforme se observa: Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes. Já o art. 927 do Código, prevê que aquele que pratica ato 
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ilícito, tem o dever de indenizar a vítima que sofreu o dano. Nesse sentido, 

note-se a transcrição do artigo: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Todavia, há 

especificidades no que tange à responsabilidade da Administração 

Pública. Isso porque a Constituição Federal previu, em seu art. 37, 

especificamente no § 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as 

pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, conforme se 

observa: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) § 6º As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. A responsabilidade objetiva, adotada pelo 

legislador como regra no que concerne à responsabilidade do Estado, 

prevê que a Administração Pública responde perante os terceiros 

independentemente da comprovação de dolo ou culpa, sendo necessária 

somente a demonstração do dano, da conduta edo nexo causal. A 

previsão de que as pessoas jurídicas das quais trata o § 6º responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, 

decorre da Teoria do Órgão, criada por Otto Von Gierke. A Teoria em 

comento toma a ação do agente público como se da própria Administração 

fosse. Nesse sentido, note-se o seguinte precedente do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO POLICIAL. PERSEGUIÇÃO 

EM VIA PÚBLICA. VÍTIMA ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO. 

"BALA PERDIDA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 07. PRESCRIÇÃO. 

DECRETO LEGISLATIVO 20.910/32. APLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA 

DOS ATOS LESIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEORIA DA CAUSA 

MADURA. CAUSA PETENDI. PRINCÍPIO NARRA MIHI FACTUM, DABO TIBI 

JUS. OFENSA À LEI REVOGADA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. 

REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 

07. IMPOSSIBILIDADE IN CASU. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. 

INOCORRÊNCIA. 1. Ação de indenização em face do Estado, ajuizada por 

vítima de disparo de arma de fogo, efetuada por policial militar, em razão 

de perseguição policial, objetivando indenização por danos físicos, 

psicológicos e estéticos. (...) 7. A causa petendi não é integrada pela 

qualificação jurídica do fato, por isso que resta indiferente se a parte alude 

à responsabilidade estatal em face da omissão do Estado e o Tribunal 

entende pela conduta comissiva do Estado e a conseqüente 

responsabilidade objetiva estatal, por força da máxima implícita ao 

ordenamento jurídico de que: "narra mihi factum, dabo tibi jus." O Tribunal a 

quo analisou os fatos narrados: A perseguição policial e a troca de tiros 

relatada pela Autora, em sua petição inicial, e corroborada pelos 

documentos juntados aos autos, não foram negadas pelo Réu, 

tratando-se, pois, de fato incontroverso nos autos. Entendo, ademais, que, 

na hipótese em berlinda, houve importante falha no planejamento da ação 

policial, com severo comprometimento da integridade física de terceiro 

inocente. (fls. 163) E considerou a responsabilidade objetiva, em face da 

conduta comissiva: O ponto central de controvérsia nos autos se 

concentra na existência ou não de responsabilidade civil do Estado 

quando agentes públicos (policiais militares), empreendendo perseguição 

a bandidos, com estes trocam tiros em via pública de alto tráfego de 

veículos e pedestres, resultando, desse tiroteio, lesões de natureza grave 

em terceiro, vítima inocente.(...) A responsabilidade civil do Estado, pelos 

danos causados a terceiros, decorrentes da atuação dos agentes 

públicos, nessa qualidade, é objetiva. A responsabilidade estatal restou 

comprovada pelo Tribunal a quo, com base nas provas dos autos, bem 

como escorreita a imputação da indenização fixada a título de danos 

materiais e morais. A análise da existência do fato danoso, e o necessário 

nexo causal entre a suposta conduta e os prejuízos decorrentes da 

mesma implica em análise fático-probatória, razão pela qual descabe a 

esta Corte Superior referida apreciação em sede de recurso especial, 

porquanto é-lhe vedado atuar como Tribunal de Apelação reiterada ou 

Terceira Instância revisora, ante a ratio essendi da Súmula n.º 07/STJ. 

Precedentes: (AgRg no REsp 723893/RS DJ 28.11.2005; AgRg no Ag 

556897/RS DJ 09.05.2005; REsp 351764/RJ DJ 28.10.2002.) (...) 16. 

Descabe ao STJ examinar questão de natureza constitucional, qual seja a 

alegação de ofensa ao art. 37, par.6º, da Constituição Federal, postulando 

a redução da fixação do quantum fixado à título de danos morais, 

porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa 

determinação da Carta Maior, pertence ao colendo STF. A competência 

traçada para este Tribunal, em sede de recurso especial, restringe-se 

tão-somente à uniformização da legislação infraconstitucional. Recurso 

Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (STJ - REsp: 

1056605 RJ 2008/0102876-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de 

Julgamento: 10/03/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/03/2009) Ressalte-se que, posteriormente, havendo a condenação da 

Administração em ressarcir o particular, essa poderá exercer o direito de 

regresso em face do agente público. Contudo, no caso, terá de 

demonstrar que esse agiu com dolo ou culpa, pois o agente responde 

subjetivamente, de acordo com os citados arts. 186, 187 e 927 do Código 

Civil. Cabe pontuar ainda que a regra adotada quanto à responsabilidade 

civil do Estado se assenta na Teoria do Risco Administrativo. Ou seja, ao 

contrário do preceituado pela Teoria do Risco Integral, a aferição da 

responsabilidade civil do Estado admite a existência de excludentes de 

ilicitude. Dentre outras, podemos citar como excludentes a culpa exclusiva 

da vítima e a força maior. Pode-se levar em consideração também a 

existência de uma atenuante, qual seja, a culpa concorrente da vítima, 

sendo que, verificada tal hipótese, a monta indenizatória deverá ser 

reduzida em razão da concorrência de ambas as partes para o fato e, 

consequentemente, o dano. Excepcionalmente é admitida a 

responsabilidade civil subjetiva do Estado, a qual se dá em casos 

omissivos. Nessa hipótese, também denominada de faute du service, na 

tradução literal: falha do serviço, é necessária a demonstração de que o 

serviço que deveria ser prestado pelo Poder Público não foi prestado, foi 

prestado de modo inadequado ou foi prestado tardiamente. Ou seja, a 

apreciação do elemento configurador exige que a omissão tenha 

contribuído, decisivamente, para o resultado. É dizer, o nexo de 

causalidade entre o evento e dano tem de ser a omissão do Estado. Nesse 

sentido, note-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal 

(STF): EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. 

ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A 

responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para 

as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto 

rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo 

de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que 

o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para 

impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do 

preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se 

os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua 

incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição 

Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se 

considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir 

os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a 

configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 

37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso 

que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte 

do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), 

rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do 

Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a 

teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do 

detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, 

acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado 

evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A 

responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o 

Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do 

detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado 

danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: 

em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto 

no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável 

pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu 

a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper 

o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando 

escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. 

Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
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REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 

01-08-2016). II. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM CASO DE 

ERRO JUDICIÁRIO Insta observar que, quando se trata de ato judicial, é 

inaplicável a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado. Isso 

porque, diante das leis de regência, é imprescindível que se comprove a 

existência de dolo ou culpa grave na condução do processo para que a 

responsabilidade estatal seja configurada. Diferentemente da atividade 

administrativa, a atividade jurisdicional não está limitada à mera execução 

das leis, sendo exercida com independência pelo julgador em prol da 

pacificação social. Dessa forma, a responsabilidade objetiva do Estado 

não se aplica aos atos do Poder Judiciário, com exceção das hipóteses 

expressamente declaradas em Lei. Nesse sentido, observe-se a 

jurisprudência: RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO DO 

PODER JUDICIÁRIO. O princípio da responsabilidade objetiva do Estado não 

se aplica aos atos do Poder Judiciário, salvo os casos expressamente 

declarados em lei. Orientação assentada na Jurisprudência do STF. 

Recurso conhecido e provido. (STF - RE 219.117/PR). APELAÇÃO – 

Indenização - Responsabilidade civil – Danos materiais e morais por erro 

judiciário – Pedido de reparação por acusação injusta e arbitrária e prisão 

ilegal – Inexistência – Situação autorizadora da prisão preventiva, decisão 

devidamente motivada e persecução penal regular – Ação improcedente – 

Reforma da r. sentença - Recurso provido. (TJSP: Apelação 

0033344-56.2013.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 

6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 

12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/09/2017; Data de 

Registro: 06/09/2017). Apelação - RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de 

indenização por danos morais. Prisão preventiva do autor. Erros e abusos 

cometidos durante a instrução processual. Descabimento Não configurada 

a hipótese de erro judiciário - Legitimidade da atuação estatal. Indícios 

suficientes para a prisão - Posterior absolvição por insuficiência de 

provas que não macula a prisão, se, à época, presentes seus requisitos. 

Exercício regular de direito dos agentes estatais envolvidos que 

consubstancia excludente da responsabilidade civil do Estado, prevista no 

art. 37, § 6º, da CF Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça 

Sentença de improcedência mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação 

1023192-53.2017.8.26.0032; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão 

Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da 

Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 

26/07/2018). No caso em tela, não houve erro judiciário algum, a 

inviabilizar a responsabilidade estatal. Atividade regular atribuída 

constitucionalmente e exercida pelo Estado em seu dever, por seus 

membros de poder, de dizer o direito, doa a quem doer. Prisão regular, 

cujos requisitos foram reconhecidos pelo Estado julgador (Poder 

Judiciário), não estando o promovente, ainda mais como investigado, 

blindado previamente contra atuação jurisdicional e policial, como se 

tivesse dons premonitórios, de que, apesar da persecução penal 

escorreita, seria absolvido e, por consequência, resultasse em dano 

moral. Ora, a pessoa investigada, resguardados os seus direitos, menos 

do que o cidadão que não é investigado, não está imune a uma prisão e 

possível ação penal, como de fato se deu. Ninguém está acima do bem e 

do mal só porque, ao final, terminou absolvido criminalmente. Claro que a 

persecução penal traz os seus ônus e percalços, que todos estão 

sujeitos dentro de um estado democrático de direito. A investigação 

criminal foi lícita. E a rejeição da denúncia em relação ao promovente não 

tem força de atestado de atuação arbitraria ou abusiva do Estado. Pelo 

contrário, regular exercício de direito, ou melhor, de um dever, que não 

pode ser relegado acovardado pelo eventual risco de, ao final da 

investigação, resultar na rejeição da denúncia em face do promovente, 

como de fato se deu. O Estado tem o poder-dever de apurar todos os 

fatos delitivos, mormente nas ações penais públicas incondicionadas, 

como foram todos os crimes investigados. Ainda que resulte em rejeição 

da peça acusatória ou em absolvição ao final. Dever de indenizar não 

evidenciado. Nestes termos, de rigor a improcedência dos pedidos 

deduzidos na inicial. Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, como também os honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. C. Sinop - MT, 28 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006347-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY LEMES SCOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006347-77.2018.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo recursal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007306-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE LOPES BRIGHENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007306-48.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003501-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MENDES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003501-19.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADILSON 

MENDES CABRAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 10:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003502-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON NASCIMENTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1003502-04.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FREDSON 

NASCIMENTO DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYLSON DOS REIS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR OAB - DF29190 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000519-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KLEYLSON DOS REIS LIMA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 

MARANHAO-CAEMA Vistos etc. De proêmio, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença de Id. 26680129. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003508-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (TESTEMUNHA)

GABRIELA SEVIGNANI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CABRAL DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1003508-11.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GABRIELA 

SEVIGNANI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELA 

SEVIGNANI, DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI POLO PASSIVO: MARIA 

DE LOURDES CABRAL DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLLI CRISTINA GRANDI DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

MEDEIROS & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000092-69.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007667-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE LOPES BRIGHENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 
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PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007667-65.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005066-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON FERNANDO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAILER MATHEUS ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005066-23.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001454-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMOS DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001454-43.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003514-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER MACHADO DE VARGAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003514-18.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DANIELA 

SEVIGNANI CONSTANTINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELA 

SEVIGNANI, DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI POLO PASSIVO: ESTER 

MACHADO DE VARGAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

07/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 26 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011153-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS DE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUFAP ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO OAB - PR0023378A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011153-07.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JEAN MARCOS DE COSTA 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, JUFAP 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

proposta por JEAN MARCOS DE COSTA em face de SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e JUFAP ADMINISTRACAO E 

PARTICIPACAO LTDA. Alega que adquiriu da segunda requerida um 

aparelho celular fabricado pela primeira requerida. No entanto após três 

dias de uso o aparelho apresentou defeito, não ligava mais. Procurou a 

segunda requerida no entanto foi informado que o aparelho estava em 

normais condições. Requer indenização por danos morais e materiais. 

Devidamente citada, a primeira Requerida apresenta defesa alegando 

preliminares ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, ausência 

de comprovação do vício do produto. No mesmo sentindo, a segunda 

requerida apresentou contestação alegando ilegitimidade passiva diante 

da responsabilidade exclusiva do fabricante; ausência de comprovação 

do dano, ausência do dever de indenizar. É o breve resumo, até mesmo 

porque, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. 

Demanda regular, sem defeitos capazes de inviabilizar o seu desfecho. 

Pois bem. “Ab initio”, afasto a preliminar de incompetência deste juízo, eis 

que as provas carreadas aos autos são capazes de elucidar os fatos e 

desvendar o direito posto em litígio. No que tange a preliminar de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA para responder aos termos da presente 

demanda, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código 

de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor escolha em face 

de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em face de todos os 

envolvidos na relação consumerista, entre os quais a eventual 

condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe 

que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: 

“(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis 

pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço 

mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009) Adentrando ao 

mérito da porfíria, o ponto CONTROVERTIDO cinge-se em aferir se há 

ressarcimento a título de danos materiais e morais, em razão dos fatos por 

ora versados. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar a plena aplicabilidade 

do microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso 

em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente 

de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 

29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 
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essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. In casu, a 

parte autora comprovou a compra de um aparelho celular galaxy J7 pelo 

valor de R$ 1.299,00. Alega que em três dias de uso o aparelho 

apresentou defeito. Não ligou mais. No entanto, não há sequer indício de 

prova. A mera apresentação de uma foto com a tela do celular desligada 

não se mostra apta para comprovar o defeito. Portanto, a despeito dos 

argumentos apresentados pela parte autora, esta não se desincumbiu do 

ônus de comprovar, minimamente, a constituição de seu direito, conforme 

disposição prevista no art. 373, I do CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, § 1º, 

estabelece o prazo máximo de 30 dias para que o comerciante/fornecedor 

possa sanar o vício existente no produto. Não tendo o consumidor 

encaminhado o produto para a assistência técnica, a fim de verificar a real 

existência do defeito alegado, descabe o pedido de devolução do dinheiro 

ou indenização por dano moral. Desta forma, não comprovado o suposto 

ato ilícito narrado na inicial, necessário concluir pela inexistência da 

responsabilidade, ainda que objetiva, das requeridas. Destarte, faltante um 

dos requisitos elementares para a caracterização da responsabilidade 

civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos autorais. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de indevida análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/1995, 

intime-se a parte contrária para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Turma Recursal, com os 

nossos cumprimentos. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003519-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE APARECIDA DE RAMOS DYSARZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003519-40.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DIRLENE 

APARECIDA DE RAMOS DYSARZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANEGLADY PERES DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 13:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012559-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIMATEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT16254-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AERO-LUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ARIANY CAMPOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSELI SAMPAIO CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012559-63.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011385-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ERVINO OST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011385-70.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003520-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LIRA CARNEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003520-25.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MANOEL LIRA 

CARNEIRO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES 

DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008646-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINOGRAN - COMERCIO DE MARMORES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008646-27.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 
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o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003522-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARQUES VERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003522-92.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNO 

MARQUES VERAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002486-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002486-20.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012335-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012335-79.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003523-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY CAROLAINE FELICIANO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003523-77.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EMILY 

CAROLAINE FELICIANO GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANEGLADY PERES DE BRITO POLO PASSIVO: VIVO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003524-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE CAMPOS ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003524-62.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RICARDO DE 

CAMPOS ALVARENGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003525-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE CAMPOS ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003525-47.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RICARDO DE 

CAMPOS ALVARENGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003528-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL DOUGLAS DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003528-02.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MICHAEL 

DOUGLAS DA SILVA ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANEGLADY PERES DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 15:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006302-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C MITIKO SACUNO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)
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RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006302-39.2019.8.11.0015. INTERESSADO: C MITIKO SACUNO 

REQUERIDO: RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS EIRELI - EPP, RUI MIGUEL 

REIS SERIGADO DIAS Vistos, etc. Deixo de elaborar o relatório da 

sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Noticia a parte 

Reclamante que é credora da importância de R$ 6.375,49 (seis mil 

trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), atualizada, 

representada pelas notas fiscais em anexo; que o crédito teve como 

origem de compras de mercadorias, fornecidas pelo Reclamante à 

Reclamada; que já tentou por várias vezes receber seu crédito de forma 

amigável, mas todas elas resultaram inexitosas, não restando alternativa 

senão propor a presente medida judicial objetivando a recuperação de seu 

crédito. Requer também, o valor de R$1.000,00 em decorrência de perdas 

e danos. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de 

produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. 

Designada audiência de conciliação esta restou inexitosa, eis que o 

Promovido mesmo intimado, não compareceu na solenidade, bem como 

não apresentou contestação, requerendo a parte autora a revelia do 

requerido. Em conformidade com o Enunciado 20, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica 

ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, 

uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida através das 

notas fiscais devidamente assinadas em movimento 19672679 e 

19672682, cumpria a parte ré provocar o contraditório demonstrando fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do 

artigo 333, II do CPC, o que não o fez. No que tange à perda e danos, vejo 

incabível, em que se pese a revelia esta não tem o condão de retirar do 

autor a realização do mínimo de prova, nos autos não é possível 

vislumbrar nenhuma indício de que a atitude do requerido causou perdas e 

danos ao reclamante, houve o mero descumprimento contratual, gerando 

dissabores ao reclamante por não ter o débito pago, porém sem o condão 

de gerar maiores consequências na esfera patrimonial ou moral do 

reclamante. Assim, indevida indenização por perdas e danos. Diante 

disso, a procedência parcial do pedido é medida de rigor. Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor 

R$ 6.375,49 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a data da citação e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data do vencimento dos títulos. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n. 9.099/95. Interposto recurso 

inominado, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei n. 9.099/1995, 

intime-se a parte contrária para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Turma Recursal, com os 

nossos cumprimentos. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003530-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PERIRA SATEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003530-69.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VANDERLEI 

PERIRA SATEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES 

DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003531-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003531-54.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUIS FERNANDO 

COSTA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES 

DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 15:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003533-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON SANTOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003533-24.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE WILSON 

SANTOS SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003536-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003536-76.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ARILDO JOSE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE BRITO 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 16:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008392-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008392-20.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: CRISTINA BURATO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. 

Prima facie, convém AFASTAR, de ofício, a PRESCRIÇÃO dos títulos 

executivos discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto ao 

id. 20960175, dos autos código n. 73233 (expedida em 12/03/2019), 

código n. 47368 (expedida em 13/03/2019), vislumbro que as mesmas 

foram expedidas no ano de 2019, tornando assim exequíveis, tendo em 

vista a data do ajuizamento desta demanda em 17/06/2019, segundo 

dicção do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Versa o presente 

sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por CRISTINA BURATO em desfavor 

de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 

12.999,14 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais e quatorze 

centavos), a título de honorários advocatícios sucumbenciais como 

defensora dativa, referente aos processos de número: a) 

80925.2014.811.0096 (Cód. 73233), 10 URH’s; b) 34081.2018.811.0096 

(Cód. 47368), 4 (quatro) URH’s. A parte exequente postula o valor total de 

14 URH - R$ 12.999,14 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais e 

quatorze centavos). Recebida a inicial, fora determinada a citação da 

parte executada. Devidamente citada, a parte Executada manifestou total 

concordância com o valor apresentado pela exequente (id. 26766387). Eis 

o breve relato. Passo à fundamentação. O processo comporta julgamento 

no estado em que se encontra, eis que a matéria nele versada envolve 

apenas matéria de direito, estando as alegações suportadas em provas 

documentais, dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de 

testemunhas. Sendo assim, como no caso os documentos juntados aos 

autos são suficientes para o julgamento da demanda, não há necessidade 

de produção de outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que 

arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 

12.999,14 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais e quatorze 

centavos), correspondente às certidões de honorários por atuação como 

defensora dativa acima descritas. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do 

Conselho da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento 

por meio de RPV). Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo 

Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R 

no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). De 

seguimento, com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas, mormente deixo de condenar 

a honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011989-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011989-94.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ROSANGELA HASSELSTROM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. 

Prima facie, convém afastar, de ofício, a PRESCRIÇÃO dos títulos 

executivos discutidos na lide, eis que pelas certidões acostadas junto ao 

id. 24043538, dos autos n. 8011685-78.2016.811.0015 (expedida em 

13/12/2017), autos n. 8010239-74.2015.811.0015 (expedida em 09 de 

março de 2018), vislumbro que as mesmas foram expedidas no ano de 

2017, tornando assim exequíveis, tendo em vista a data do ajuizamento 

desta demanda em 18/09/2019, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 

20.910/1932, qual prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Versa o presente sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO 

proposta por ROSÂNGELA HASSELSTROM em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 2.785,53 (dois 

mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), a título 

de honorários advocatícios sucumbenciais como defensora dativa, 

referente aos processos de número: a) 8011685-78.2016.811.0015, 02 

URH’s; b) 34081.2018.811.0096, 01 URH’s; A parte exequente postula o 

valor total de 03 URH’s R$ 2.785,53 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco 

reais e cinquenta e três centavos). Recebida a inicial, fora determinada a 

citação da parte executada. Devidamente citada, a parte Executada 

manifestou total concordância com o valor apresentado pela exequente 

(id. 26595226). Eis o breve relato. Passo à fundamentação. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte exequente. Por sua vez a executada em manifestação, 

oportunidade de impugnação, não atacou a presente execução com 

nenhum argumento inserto no dispositivo legal do artigo 535 do 

NCPC/2015, tampouco apresentou posteriormente cálculos, de forma a 

contrariar os apresentados pela parte exequente. O processo comporta 

julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria nele versada 

envolve apenas matéria de direito, estando as alegações suportadas em 

provas documentais, dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de 

testemunhas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente no valor de R$ 2.785,53 (dois mil, 

setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), 

correspondente às certidões de honorários por atuação como defensora 

dativa acima descritas. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV). Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo 

de condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no 
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AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). De seguimento, com 

fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública 

ao pagamento das custas, mormente deixo de condenar a honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009142-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBEKA VIEIRA OAB - MT14392/A (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos 

pelo promovente em face da sentença de id nº 20457255 que julgou o feito 

extinto sem resolução do mérito. Aduziu o Embargante haver OMISSÃO no 

provimento jurisdicional que extinguiu o feito ao invés de remetê-lo à 

Justiça Comum conforme fixado no conflito negativo de competência n.º 

1008727-21.2018.8.11.0000. Da detida análise dos autos não se vislumbra 

o acolhimento dos Embargos. Via Embargos de Declaração o Embargante 

busca atribuir efeito modificativo direto na sentença proferida nos autos. 

Admite-se a modificação da sentença, pela via dos Embargos de 

Declaração, quando tal efeito decorre de forma indireta mediante a 

constatação de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, a 

saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Entretanto, 

nenhuma das hipóteses acima encontra-se presente. O Código de 

Processo Civil possui aplicação subsidiária e limitada no Juizado Especial 

com a função de suprir lacunas e omissões inerentes ao procedimento 

fixado na Lei nº 9.099/1995. Referida legislação dispõe em seu art. 51, 

inciso II que a hipótese de incompetência do Juizado Especial Cível a 

consequência é a extinção do feito e não sua remessa a eventual juízo 

competente. A propósito, cumpre destacar o entendimento da Turma 

Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE 

DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS 

REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente podem ser na estrita 

hipótese obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura 

existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 

9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. 

Inexistente qualquer mácula no julgado que, de maneira clara e 

fundamentada, analisou o caso posto, estando o órgão julgador 

dispensado de rebater, uma a uma, as teses e regras legais aventadas 

pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso). Em igual sentido é 

o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007410-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU BALDUINO SURKAMP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos 

pelo promovente em face da sentença de id nº 27439918 que julgou o feito 

extinto sem resolução do mérito. Aduziu o Embargante haver OMISSÃO no 

provimento jurisdicional que extinguiu o feito ao invés de remetê-lo à 

Justiça Comum conforme fixado no conflito negativo de competência n.º 

1008727-21.2018.8.11.0000. Da detida análise dos autos não se vislumbra 

o acolhimento dos Embargos. Via Embargos de Declaração o Embargante 

busca atribuir efeito modificativo direto na sentença proferida nos autos. 

Admite-se a modificação da sentença, pela via dos Embargos de 

Declaração, quando tal efeito decorre de forma indireta mediante a 

constatação de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, a 

saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Entretanto, 

nenhuma das hipóteses acima encontra-se presente. O Código de 

Processo Civil possui aplicação subsidiária e limitada no Juizado Especial 

com a função de suprir lacunas e omissões inerentes ao procedimento 

fixado na Lei nº 9.099/1995. Referida legislação dispõe em seu art. 51, 

inciso II que a hipótese de incompetência do Juizado Especial Cível a 

consequência é a extinção do feito e não sua remessa a eventual juízo 

competente. A propósito, cumpre destacar o entendimento da Turma 

Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE 

DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS 

REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente podem ser na estrita 

hipótese obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura 

existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 

9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. 

Inexistente qualquer mácula no julgado que, de maneira clara e 

fundamentada, analisou o caso posto, estando o órgão julgador 

dispensado de rebater, uma a uma, as teses e regras legais aventadas 

pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso). Em igual sentido é 

o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006552-09.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuidam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por AM3 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP e SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face da sentença de id nº 

15594813. Sustentam as Embargantes CONTRADIÇÃO na aplicação da 

Súmula 543, STJ por não ser aplicável ao caso em concreto e ausência de 

aplicação da Lei nº 13.786/2018 que alterou a Lei nº 6.766/1979. 

Prosseguem aduzindo OBSCURIDADE ao utilizar o INPC como índice de 

correção monetária enquanto o contrato pactuado entre as partes fixa o 

IGP-M. Por fim, alegam OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO na fixação de 

juros moratórios a partir da citação. Não obstante os argumento das 

Embargante é nítido o caráter infringente dos presentes Embargos que 

buscam alterar o mérito da sentença e não apenas apontar eventuais 

correções necessárias. Porém, antes de analisar efetivamente os 

Embargos de Declaração reporto-me à petição de id nº 18952281 na qual 

as Embargantes postulam pela incidência ao presente caso concreto das 

disposições da Lei nº 6.766/1979 com alterações da Lei nº 13.786/2018. 

Tal pedido foi formulado em 27/03/2019, portanto, após a prolação da 

sentença ocorrida em 25/03/2019, motivo pelo qual não deve ser acolhido 

tal pedido. Contudo, independentemente destas circunstâncias não é caso 

de pleiteada aplicação em observância ao disposto no art. 6º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro que assevera: Art. 6º A Lei em 

vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o 

direito adquirido e a coisa julgada. Neste diapasão, ainda que a Lei nº 

13.786/2018 estabeleça novos parâmetros sobre o tema em comento, não 

se descura que sua aplicação caso concreto deve observar a necessária 

segurança jurídica do ato jurídico perfeito entabulado entre as partes ao, 

em 20/11/2014, celebrar contrato de compra e venda do imóvel em 

questão. Por oportuno destaca-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO 

NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. 

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. INADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 

INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL E FINAL. 

DANOS MORAIS. VALOR. SENTENÇA MANTIDA. […] 4. A questão 

concernente à restituição de valores está regulamentada pela Lei 13.786, 

de 27 de dezembro de 2018, que disciplina a resolução do contrato por 

inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação 

imobiliária, e prevê a devolução integral das quantias pagas pelos 

consumidores. Tal regra, contudo, só poderá atingir contratos celebrados 

posteriormente à sua entrada em vigor, de acordo com a regra do art. 6º 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. […] (TJDF - PROC: 

07323673720188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, TERCEIRA TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2019 - grifo nosso). Superada este tema 

não se vislumbra CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE a ensejar reparo na 

sentença. O que se vislumbra é o natural inconformismo que deve 

fomentar o recurso adequado. Os Embargos de Declaração, de fato, 

servem para sanar CONTRADIÇÃO, todavia, referida contradição se 

refere aos termos e argumentos da sentença em si; ou seja, quando a 

contradição é entre os fundamentos utilizados. Magistralmente leciona 

Fredie Didier Jr acerca do tema: Os embargos de declaração não são 

cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, 

argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do 

processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para 

eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a 

embargos de declaração é a interna, aquela havida entre os trechos da 

decisão embargada (Curso de Direito Processual Civil. Vol 3. 13 ed. 

Salvador: Ed JusPodivm, 2016, p. 250 – grifo no original) Tal 

posicionamento, ainda se encontra em acordo com o entendimento do E. 

TJMT, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO 

EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO 

ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE 

A AÇÃO – contradição – INOCORRÊNCIA – POSSÍVEL contradição externa 

AO JULGADO – embargos REJEITADOS.Os embargos de declaração 

somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar 

omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro 

material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos 

autos.Conforme assentado pelo STJ, “a contradição remediável por 

embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a 

exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da 

própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no 

raciocínio desenvolvido pelo julgador. O recurso integrativo não se presta 

a corrigir contradição externa ao julgado embargado, como por exemplo 

entre ele e as razões das partes ou as provas dos autos”. Inteligência dos 

EDcl-AgInt-RMS 53.609; Proc. 2017/0062786-9; GO; Segunda Turma; Rel. 

Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; DJE 11/10/2017; EDcl no AgInt no 

AREsp 917.927/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017; EDcl no AgInt no REsp 

1343126/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 04/05/2017, DJe 16/05/2017; e REsp 1.654.832; Proc. 

2017/0034542-7; TO; Segunda Turma; Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; DJE 

27/04/2017. (ED 144020/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, 

Publicado no DJE 01/03/2018 - grifo nosso). No mesmo sentido quanto a 

aludida OBSCURIDADE, Fredie Didier Jr. ao lecionar sobre o tema ensina: 

A decisão é obscura quanto for ininteligível, quer porque mal redigida, quer 

porque escrita à mão com letra ilegível, quer porque escrita com 

passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. Um dos 

requisitos da decisão judicial é a clareza; (Curso de Direito Processual 

Civil, V. 1, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 255). Portanto, extrai-se da 

lição acima que a obscuridade se refere a ausência de clareza, da 

inequívoca compreensão da fundamentação e do dispositivo sentencial. E, 

em sentido diametralmente oposto, a parte Embargante não traz qualquer 

ponto que busque esclarecimento, mas sim pontos que deseja ver 

reformado. A pretensão de rediscussão do mérito é incabível pela via 

eleita. A propósito, cumpre destacar o entendimento da Turma Recursal do 

E. TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE 

EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS 

REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na 

estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 

porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da 

Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. 

Inexistente qualquer mácula no julgado que, de maneira clara e 

fundamentada, analisou o caso posto, estando o órgão julgador 

dispensado de rebater, uma a uma, as teses e regras legais aventadas 

pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso). Em igual sentido é 

o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus 

termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005303-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LOPES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

ANGELA RAMOS PINHEIRO OAB - DF31608 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por ambas 

as promovidas e apresentados em feitos cujo julgamento se deu por 

c o n e x ã o .  C o n s i d e r a n d o  a  r e u n i ã o  d o s  a u t o s  n º 

1005303-57.2017.8.11.0015 e 1005305-27.2017.8.11.0015 para facilitar o 

julgamento eis que versavam sobre acidente de trânsito que vitimou ao 

mesmo tempo ambas as promoventes, ocupantes de uma única 

motocicleta. Desta forma, passo a análise conjunta dos Embargos de 

Declaração opostos e ambos os feitos e que apresentam o mesmo teor. 1. 

Dos Embargos opostos por OI S/A Embargos apresentados pela 

promovida no id nº 28178472 dos autos nº 1005303-57.2017.8.11.0015 e 

id nº 28178698 nos autos nº 1005305-27.2017.8.11.0015. Sustenta a 

Embargante OBSCURIDADE se a solidariedade se refere apenas na 

responsabilidade civil das promovidas ou se as promoventes deverão 

solidariamente receber os valores contidos no dispositivo. Da análise dos 

autos referidos Embargos merecem reparo a fim de aclará-los. O 

dispositivo sentencial, comum em ambos os feitos, assim restou redigido: 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: 

a) CONDENAR solidariamente as promovidas no pagamento da importância 

de R$ 390,00 a título de danos materiais devidamente corrigidos pelo INPC 

a partir do efetivo desembolso, 29/10/2016, e incidência de juros 

moratórios fixados em 1% ao mês a partir da citação, 11/08/2017; b) 

CONDENAR solidariamente as promovidas no pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 a título de danos morais, para cada promovente, acrescida 

de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos 

a partir da data da prolação desta sentença; c) CONDENAR solidariamente 

as promovidas no pagamento da importância de R$ 7.000,00 a título de 

dano estético, para a primeira promovente, acrescida de correção 

monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

data da prolação desta sentença; Quanto ao questionamento da 

Embargante extrai-se do contexto da fundamentação que a solidariedade 

se refere apenas na obrigação das promovidas em adimplir com os 

valores determinados. Isto porque, o pedido de ressarcimento material no 

valor de R$ 390,00 foi formulado exclusivamente pela promovente 

FRANCISCA LOPES RIBEIRO, conforme tópico próprio. Os danos morais 

foram fixados em R$ 4.000,00 para cada promovente. Por fim, somente a 

promovente FRANCISCA LOPES RIBEIRO formulou pedido de danos 

estéticos. Ao que se percebe o dispositivo sentencial para melhor clareza 

deverá conter a indicação do destinatário da condenação. 2. Dos 

Embargos opostos por Embargos apresentados pela promovida no id nº 

28385398 dos autos nº 1005303-57.2017.8.11.0015 e id nº 28386123 nos 

autos nº 1005305-27.2017.8.11.0015. A parte ora Embargante sustenta 

OBSCURIDADE da sentença quanto ao local do acidente. Afirma que o 

Boletim de Ocorrência situa o sinistro na Rua Carlos Eduardo, sentido 

Jardim São Paulo, nesta urbe o que foi objeto de contestação quanto a 

existência de fiação no local. De outro modo, durante a audiência de 

instrução restou apurado que o sinistro ocorreu na Av. Amélia. Logo, não 

haveria certeza quanto ao local preciso da ocorrência do acidente. 

Prossegue questionando a valoração da prova testemunhal que 

considerou o depoimento pessoal das partes e da testemunha ROSELI 

ANGELO em detrimento da testemunha da promovida JOÃO PAULO que 

possuiria conhecimento técnico. Por fim, sustenta OMISSÃO quanto a 

análise do pedido para que fosse determinada a juntada da CNH da 

promovente FRANCISCA LOPES RIBEIRO e subsidiariamente a expedição 

de ofício ao DETRAN/MT para que informasse quanto a existência de 

habilitação para condução de veículo automotor. Os presentes Embargos 

comportam parcial acolhimento. A fundamentação quanto a OBSCURIDADE 

não prospera. Fredie Didier Jr. ao lecionar sobre o tema ensina: A decisão 

é obscura quanto for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque 

escrita à mão com letra ilegível, quer porque escrita com passagens em 

língua estrangeira ou dialeto incompreensível. Um dos requisitos da 

decisão judicial é a clareza; (Curso de Direito Processual Civil, V. 1, 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 255). Portanto, extrai-se da lição acima 

que a obscuridade se refere a ausência de clareza, da inequívoca 

compreensão da fundamentação e do dispositivo sentencial. Em verdade é 

nítido o caráter infringente deste aspecto visando a revisão e alteração do 

mérito decido através da reanálise das provas produzidas. Havendo 

insatisfação deve a parte mover o recurso legalmente previsto uma vez 

que os Embargos de Declaração não possuem este fim. A propósito, 

cumpre destacar o entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE 

VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos 

declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na 

sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer 

mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso 

posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as 

teses e regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso). Em 

igual sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em 

casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Em contrapartida é de se reconhecer a OMISSÃO da sentença que deixou 

de apreciar o pedido formulado pela promovida ora Embargante. Todavia, 

referido pedido não comporta acolhimento. Eventual ausência de CNH da 

promovente FRANCISCA LOPES RIBEIRO configura mera infração 

administrativa e eventualmente penal; porém, não tem o condão de induzir 

culpa na esfera cível. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO. 

Responsabilidade civil. Indenização por danos morais e materiais. Acidente 

automobilístico. […] A ausência de CNH da vítima não tem o condão de 

presumir a sua imperícia, tratando-se de uma infração administrativa. […] 

(TJPA - AC: 00024147120118140049, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO 

GUERREIRO, PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

06/11/2019 - grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. CULPA. […] Não há como acolher a tese do réu de 

que o sinistro ocorreu por culpa concorrente, uma vez que o fato de o 

condutor não possuir habilitação não faz presumir sua culpa integral ou 

parcial para o ocorrido, ademais, há prova de que o autor transitava na via 

de direção correta e, não, na contramão. Também não há prova de que o 

autor transitava em alta velocidade. […] (TJRS - APL: 

01291038920198217000, Relator: PEDRO LUIZ POZZA, DÉCIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2019 - grifo nosso). Desta 

forma, REJEITO o pedido formulado pela Embargada TELEMONT 

ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A formulado em sede de 

audiência de instrução. 3. Do dispositivo Diante do exposto, CONHEÇO de 

ambos Embargos de Declaração opostos para DAR PROVIMENTO aos 

Embargos de Declaração formulados por OI S/A, passando o dispositivo 

sentencial a adotar a redação abaixo transcrita e PARCIAL PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração formulados por TELEMONT ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICACOES S/A no que tange a análise e rejeição do pedido 

formulado em audiência, mantendo a sentença em todos os seus demais 

termos. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: a) CONDENAR solidariamente as promovidas no 

pagamento da importância de R$ 390,00 a título de danos materiais 

devidamente corrigidos pelo INPC a partir do efetivo desembolso, 

29/10/2016, e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a 

partir da citação, 11/08/2017 em favor da promovente FRANCISCA LOPES 
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RIBEIRO; b) CONDENAR solidariamente as promovidas no pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 a título de danos morais, para cada 

promovente, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação desta sentença; c) 

CONDENAR solidariamente as promovidas no pagamento da importância 

de R$ 7.000,00 a título de dano estético, para a primeira promovente, 

acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês, ambos a partir da data da prolação desta sentença em favor da 

promovente FRANCISCA LOPES RIBEIRO; Por fim, DETERMINO que a 

Secretaria deste Juízo proceda com o APENSAMENTO dos autos nº autos 

nº 1005303-57.2017.8.11.0015 e 1005305-27.2017.8.11.0015 visando 

evitar que, em caso de eventual recurso estes sejam distribuídos a 

magistrados diversas e acarretem julgamentos conflitantes. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005305-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

ANGELA RAMOS PINHEIRO OAB - DF31608 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por ambas 

as promovidas e apresentados em feitos cujo julgamento se deu por 

c o n e x ã o .  C o n s i d e r a n d o  a  r e u n i ã o  d o s  a u t o s  n º 

1005303-57.2017.8.11.0015 e 1005305-27.2017.8.11.0015 para facilitar o 

julgamento eis que versavam sobre acidente de trânsito que vitimou ao 

mesmo tempo ambas as promoventes, ocupantes de uma única 

motocicleta. Desta forma, passo a análise conjunta dos Embargos de 

Declaração opostos e ambos os feitos e que apresentam o mesmo teor. 1. 

Dos Embargos opostos por OI S/A Embargos apresentados pela 

promovida no id nº 28178472 dos autos nº 1005303-57.2017.8.11.0015 e 

id nº 28178698 nos autos nº 1005305-27.2017.8.11.0015. Sustenta a 

Embargante OBSCURIDADE se a solidariedade se refere apenas na 

responsabilidade civil das promovidas ou se as promoventes deverão 

solidariamente receber os valores contidos no dispositivo. Da análise dos 

autos referidos Embargos merecem reparo a fim de aclará-los. O 

dispositivo sentencial, comum em ambos os feitos, assim restou redigido: 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: 

a) CONDENAR solidariamente as promovidas no pagamento da importância 

de R$ 390,00 a título de danos materiais devidamente corrigidos pelo INPC 

a partir do efetivo desembolso, 29/10/2016, e incidência de juros 

moratórios fixados em 1% ao mês a partir da citação, 11/08/2017; b) 

CONDENAR solidariamente as promovidas no pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 a título de danos morais, para cada promovente, acrescida 

de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos 

a partir da data da prolação desta sentença; c) CONDENAR solidariamente 

as promovidas no pagamento da importância de R$ 7.000,00 a título de 

dano estético, para a primeira promovente, acrescida de correção 

monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

data da prolação desta sentença; Quanto ao questionamento da 

Embargante extrai-se do contexto da fundamentação que a solidariedade 

se refere apenas na obrigação das promovidas em adimplir com os 

valores determinados. Isto porque, o pedido de ressarcimento material no 

valor de R$ 390,00 foi formulado exclusivamente pela promovente 

FRANCISCA LOPES RIBEIRO, conforme tópico próprio. Os danos morais 

foram fixados em R$ 4.000,00 para cada promovente. Por fim, somente a 

promovente FRANCISCA LOPES RIBEIRO formulou pedido de danos 

estéticos. Ao que se percebe o dispositivo sentencial para melhor clareza 

deverá conter a indicação do destinatário da condenação. 2. Dos 

Embargos opostos por Embargos apresentados pela promovida no id nº 

28385398 dos autos nº 1005303-57.2017.8.11.0015 e id nº 28386123 nos 

autos nº 1005305-27.2017.8.11.0015. A parte ora Embargante sustenta 

OBSCURIDADE da sentença quanto ao local do acidente. Afirma que o 

Boletim de Ocorrência situa o sinistro na Rua Carlos Eduardo, sentido 

Jardim São Paulo, nesta urbe o que foi objeto de contestação quanto a 

existência de fiação no local. De outro modo, durante a audiência de 

instrução restou apurado que o sinistro ocorreu na Av. Amélia. Logo, não 

haveria certeza quanto ao local preciso da ocorrência do acidente. 

Prossegue questionando a valoração da prova testemunhal que 

considerou o depoimento pessoal das partes e da testemunha ROSELI 

ANGELO em detrimento da testemunha da promovida JOÃO PAULO que 

possuiria conhecimento técnico. Por fim, sustenta OMISSÃO quanto a 

análise do pedido para que fosse determinada a juntada da CNH da 

promovente FRANCISCA LOPES RIBEIRO e subsidiariamente a expedição 

de ofício ao DETRAN/MT para que informasse quanto a existência de 

habilitação para condução de veículo automotor. Os presentes Embargos 

comportam parcial acolhimento. A fundamentação quanto a OBSCURIDADE 

não prospera. Fredie Didier Jr. ao lecionar sobre o tema ensina: A decisão 

é obscura quanto for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque 

escrita à mão com letra ilegível, quer porque escrita com passagens em 

língua estrangeira ou dialeto incompreensível. Um dos requisitos da 

decisão judicial é a clareza; (Curso de Direito Processual Civil, V. 1, 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 255). Portanto, extrai-se da lição acima 

que a obscuridade se refere a ausência de clareza, da inequívoca 

compreensão da fundamentação e do dispositivo sentencial. Em verdade é 

nítido o caráter infringente deste aspecto visando a revisão e alteração do 

mérito decido através da reanálise das provas produzidas. Havendo 

insatisfação deve a parte mover o recurso legalmente previsto uma vez 

que os Embargos de Declaração não possuem este fim. A propósito, 

cumpre destacar o entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE 

VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos 

declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na 

sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer 

mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso 

posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as 

teses e regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso). Em 

igual sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em 

casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Em contrapartida é de se reconhecer a OMISSÃO da sentença que deixou 

de apreciar o pedido formulado pela promovida ora Embargante. Todavia, 

referido pedido não comporta acolhimento. Eventual ausência de CNH da 

promovente FRANCISCA LOPES RIBEIRO configura mera infração 

administrativa e eventualmente penal; porém, não tem o condão de induzir 

culpa na esfera cível. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO. 

Responsabilidade civil. Indenização por danos morais e materiais. Acidente 

automobilístico. […] A ausência de CNH da vítima não tem o condão de 

presumir a sua imperícia, tratando-se de uma infração administrativa. […] 

(TJPA - AC: 00024147120118140049, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO 

GUERREIRO, PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

06/11/2019 - grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. CULPA. […] Não há como acolher a tese do réu de 

que o sinistro ocorreu por culpa concorrente, uma vez que o fato de o 

condutor não possuir habilitação não faz presumir sua culpa integral ou 

parcial para o ocorrido, ademais, há prova de que o autor transitava na via 

de direção correta e, não, na contramão. Também não há prova de que o 
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autor transitava em alta velocidade. […] (TJRS - APL: 

01291038920198217000, Relator: PEDRO LUIZ POZZA, DÉCIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2019 - grifo nosso). Desta 

forma, REJEITO o pedido formulado pela Embargada TELEMONT 

ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A formulado em sede de 

audiência de instrução. 3. Do dispositivo Diante do exposto, CONHEÇO de 

ambos Embargos de Declaração opostos para DAR PROVIMENTO aos 

Embargos de Declaração formulados por OI S/A, passando o dispositivo 

sentencial a adotar a redação abaixo transcrita e PARCIAL PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração formulados por TELEMONT ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICACOES S/A no que tange a análise e rejeição do pedido 

formulado em audiência, mantendo a sentença em todos os seus demais 

termos. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: a) CONDENAR solidariamente as promovidas no 

pagamento da importância de R$ 390,00 a título de danos materiais 

devidamente corrigidos pelo INPC a partir do efetivo desembolso, 

29/10/2016, e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a 

partir da citação, 11/08/2017 em favor da promovente FRANCISCA LOPES 

RIBEIRO; b) CONDENAR solidariamente as promovidas no pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 a título de danos morais, para cada 

promovente, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação desta sentença; c) 

CONDENAR solidariamente as promovidas no pagamento da importância 

de R$ 7.000,00 a título de dano estético, para a primeira promovente, 

acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês, ambos a partir da data da prolação desta sentença em favor da 

promovente FRANCISCA LOPES RIBEIRO; Por fim, DETERMINO que a 

Secretaria deste Juízo proceda com o APENSAMENTO dos autos nº autos 

nº 1005303-57.2017.8.11.0015 e 1005305-27.2017.8.11.0015 visando 

evitar que, em caso de eventual recurso estes sejam distribuídos a 

magistrados diversas e acarretem julgamentos conflitantes. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002575-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISIA ELEN OTT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002575-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LISIA ELEN OTT REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente pugnando pela suspensão da ação e, subsidiariamente, pela 

desistência caso não concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em 

suspensão da ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001571-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001571-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: WILSON PAULINO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente pugnando pela suspensão da ação e, 

subsidiariamente, pela desistência caso não concedido o pleito anterior, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no 

art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é 

posterior à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 

SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o 

entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos 

de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, 

hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi 

proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 

16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá início ou 

prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o desfecho 

da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos efeitos da 

sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente demanda 

a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao encontro do 

ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da ação. Assim, 

acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 
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desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009434-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DANIEL SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009434-75.2017.8.11.0015. AUTOR(A): REGINALDO DANIEL SOARES 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005781-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANETE ANDRADE MALCHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005781-65.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DIVANETE ANDRADE MALCHER 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007035-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CORDEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007035-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: APARECIDA CORDEIRO DA 

CRUZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que 

a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004947-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JADEILSON ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004947-62.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JADEILSON ALVES DOS 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006447-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO SCHU (REQUERIDO)

MARCELO CARLOS SCHU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006447-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROGERIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: NELSON ANTONIO SCHU, MARCELO CARLOS SCHU Vistos 

etc. Ressai dos autos que a parte promovente postula pela extinção e 

arquivamento do feito. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência 

da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. 

É a dicção do enunciado 90 do FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada 

pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008799-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETE APARECIDA ROLDAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008799-26.2019.8.11.0015. INTERESSADO: MARIETE APARECIDA 

ROLDAO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos 

que a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003911-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALEXANDRE APRIGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003911-48.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CESAR ALEXANDRE APRIGIO 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos 

que a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 
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lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011242-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MARIA MATTANA TESTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011242-18.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SALETE MARIA MATTANA 

TESTA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BAUERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002237-64.2020.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI BAUERMANN 

REQUERIDO: NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. Vistos etc. Ressai dos 

autos que a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do 

feito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa 

da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da 

sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 

90 do FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007922-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI REGINA COLETO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007922-23.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANI REGINA COLETO 

CORREIA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos 

que a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 
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do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005999-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE AIRES RODRIGUES SOTOLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005999-59.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVONE AIRES RODRIGUES 

SOTOLANI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos 

que a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009170-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILZA DOS SANTOS BORDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009170-87.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA NILZA DOS SANTOS 

BORDIM REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003957-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDA OLIVEIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003957-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ORLANDA OLIVEIRA BUENO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007944-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007944-18.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MIGUEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008302-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008302-80.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012303-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NOGUEIRA BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012303-11.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE NOGUEIRA BARROS DA 

SILVA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004863-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ANICETO DE SOUZA CELMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004863-61.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ADRIANA ANICETO DE SOUZA 

CELMER REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 
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surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007952-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEDEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007952-92.2017.8.11.0015. AUTOR(A): AFONSO NEDEL REU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a parte promovente postula 

pela extinção e arquivamento do feito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE c/c § 5º do art. 485 do 

CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, 

desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua 

admissão e homologação. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação 

em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012026-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA BORGES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012026-92.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARISTELA BORGES DE SOUSA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005317-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAMPOS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005317-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA CAMPOS 

DE PAIVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos 

que a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010558-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010558-93.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CARMEN TODESCATTO DE 

OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006481-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006481-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREA LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005271-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DUARTE DE PAULO KURTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005271-52.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DUARTE DE PAULO 

KURTZ REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007750-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDENISE PLINIO MUETZENBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007750-18.2017.8.11.0015. AUTOR(A): AUDENISE PLINIO 

MUETZENBERG REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos 

que a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 
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ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012705-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE FATIMA NUNES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012705-92.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELZA DE FATIMA NUNES DA 

CRUZ REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013228-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO EPIFANIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013228-07.2017.8.11.0015. AUTOR(A): FABIO EPIFANIO REU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a parte promovente postula 

pela extinção e arquivamento do feito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE c/c § 5º do art. 485 do 

CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, 

desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua 

admissão e homologação. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação 

em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002789-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIS BATISTA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002789-68.2016.8.11.0015. AUTOR(A): DEIS BATISTA RAMOS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a parte promovente 

postula pela extinção e arquivamento do feito. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE c/c § 5º do art. 485 do 

CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, 

desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua 

admissão e homologação. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação 

em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 
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4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005721-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI DA COSTA BATISTA GOIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005721-92.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROZELI DA COSTA BATISTA 

GOIS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006398-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELAMAR DE QUEIROZ PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006398-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ESTELAMAR DE QUEIROZ 

PORTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos 

que a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003853-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON VIEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003853-45.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELITON VIEIRA DIAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006525-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006525-26.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANE KAMINSKI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 
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pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007293-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIA HOCHMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007293-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDILIA HOCHMANN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003940-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILCE RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003940-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DENILCE RODRIGUES VIEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001147-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLETE FAXO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001147-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IZOLETE FAXO MARTINS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 
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de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, HOMOLOGO a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005323-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005323-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SILVA DE 

JESUS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira 

aviada pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é 

uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a 

dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007242-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLERES DOS SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007242-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLERES DOS SANTOS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos 

autos que a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do 

feito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa 

da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da 

sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 

90 do FONAJE c/c § 5º do art. 485 do CPC. ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006011-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARTINHA DE JESUS CARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006011-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARILENE MARTINHA DE 

JESUS CARDIM REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição 

derradeira aviada pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a 

extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência 

da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. 

É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições 

mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo 

modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo porque a desistência em 

pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 
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atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem 

honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005146-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005146-84.2017.8.11.0015. AUTOR(A): RONALDO JOSE DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013719-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013719-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANGELA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Petição derradeira 

aviada pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é 

uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a 

dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010563-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010563-18.2017.8.11.0015. AUTOR(A): FATIMA APARECIDA DIAS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 
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desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001618-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE APARECIDA FERRATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001618-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVONE APARECIDA 

FERRATTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição 

derradeira aviada pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a 

extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência 

da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. 

É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições 

mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo 

modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo porque a desistência em 

pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem 

honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004793-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA PIGOSSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004793-44.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANGELA CRISTINA 

PIGOSSO DOS SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição 

derradeira aviada pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a 

extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência 

da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. 

É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições 

mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo 

modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo porque a desistência em 

pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem 

honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005201-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005201-35.2017.8.11.0015. AUTOR(A): APARECIDO JOSE DE MELO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 
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Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004778-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA PASCHOALOTTO ZANUTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004778-75 .2017.8 .11 .0015.  AUTOR(A) :  MARIA  REGINA 

PASCHOALOTTO ZANUTTO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição 

derradeira aviada pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a 

extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência 

da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. 

É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições 

mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo 

modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo porque a desistência em 

pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem 

honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010590-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GRITTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010590-98.2017.8.11.0015. AUTOR(A): PAULO SERGIO GRITTI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010804-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010804-89.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROGERIO ALVES DOS SANTOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 
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respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012020-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012020-85.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CRISTIANE FERNANDES DE 

ALMEIDA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012459-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSA SOLANGE DE LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012459-96.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ENILSA SOLANGE DE LIMA DA 

SILVA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009978-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI ANTONIOLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009978-63.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MAURI ANTONIOLE REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 
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Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009910-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DE LIMA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009910-16.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ALZIRA DE LIMA DIAS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010613-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010613-44.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO SOARES REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012306-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012306-63.2017.8.11.0015. AUTOR(A): EDNALVA PEREIRA DE ARAUJO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008552-16.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARIA FONTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008552-16.2017.8.11.0015. AUTOR(A): LOURDES MARIA FONTANA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP Vistos 

etc. Petição derradeira aviada pela parte requerente a desistir da ação, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições 

mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo 

modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo porque a desistência em 

pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem 

honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002567-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA BARROS SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002567-03.2016.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANA BARROS SANTANA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010567-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE ANDRADE E ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010567-55.2017.8.11.0015. AUTOR(A): GILSON DE ANDRADE E 

ARRUDA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009980-33.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DRUZIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009980-33.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARLENE DRUZIAN REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012085-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZA MARIA LEMOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012085-80.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROZA MARIA LEMOS DE SOUZA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009982-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVA GONCALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009982-03.2017.8.11.0015. AUTOR(A): EDIVA GONCALVES LIMA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012704-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRE VAZ FERREIRA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012704-10.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROZIMEIRE VAZ FERREIRA 

FARIAS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009908-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA ROMERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009908-46.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELIANA DA SILVA ROMERA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012460-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE SOUSA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012460-81.2017.8.11.0015. AUTOR(A): EVANDRO DE SOUSA LEITE 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012698-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LOURENCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012698-03.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CICERO LOURENCAO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004775-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004775-23.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARINES GONCALVES REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003019-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN EDUARDO DE ASSUNCAO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003019-71.2020.8.11.0015. AUTOR: WILLIAN EDUARDO DE ASSUNCAO 

SANTOS REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. 

Petição derradeira aviada pela parte requerente a desistir da ação, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições 

mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo 

modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo porque a desistência em 

pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, 

disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem 

honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012694-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TELMA DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012694-63.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA TELMA DE SOUZA 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009192-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MEZOMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009192-19.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JULIANA MEZOMO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007942-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PATRICIA PAGLIARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007942-48.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELIZANGELA PATRICIA 

PAGLIARI REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se 

aplicam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência 

da parte requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em 

todos os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012500-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI SOUZA LIMA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012500-63.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ELENI SOUZA LIMA GARCIA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012707-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIEL LEIDENS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012707-62.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DIEL LEIDENS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG)”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 306235 Nr: 12410-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SILVA TABISZ, DEIVES DANIEL 

GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o acusado 

Gabriel Silva Tabisz como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006 e o acusado Deives Daniel Galeski como incurso no artigo 33, 

caput, da Lei n° 11.343/2006 e art. 12 da Lei n° 10.826/2003, em concurso 

material de crimes, nos termos do artigo 69 do código penal.(...)acusado 

Gabriel Silva Tabisz (...)02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 

255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa (...) o inicial aberto(...) 

acusado Deives Daniel Galeski (...)04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 390 (trezentos e noventa) dias-multa (...) o inicial semiaberto 

(...) 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 16 (dezesseis) 

dias-multa, (...) o inicial aberto.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000340-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DANIEL FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDMILSON MANOEL DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA NADIR CARRARO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Esclareçam as partes se o 

acordo de id. 6071147 persiste, tendo em vista que há petição do 

requerido no id. 15423381, a qual, ao que tudo indica, tem conotação de 

contestação e reconvenção. II- Intimem-se. III- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001878-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. H. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1001878-90.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.061,74; Tipo: 

Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Alimentos]; Certifico 

que, diante da Certidão negativa da Oficiala de Justiça, impulsiono os 

autos para intimar a parte Autora, na pessoa de seu Advogado, a se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (Prov. 56/2007-CGJ). Certifico 

mais, que a renúncia noticiada no processo - id 30199046, não observou o 

que determina o Art. 112, do Código de Processo Civil, razão pela qual 

esta sendo direcionada primeiramente ao Advogado, diante do que 

prescreve o § 1º, do mesmo diploma legal. VÁRZEA GRANDE, 26 de 

março de 2020 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001580-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. W. D. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1001580-98.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 4.790,40; Tipo: 

Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Antecipação de Tutela / Tutela 

Específica, Alimentos, Fixação]; Certifico que o processo encontra-se 

paralisado há 09 (nove) meses. Quando da devolução da Carta Precatória 

foi o Advogado da Autora intimado a se manifestar - id 20737781, e em 

18/06/2019, decorreu o prazo legal sem nenhuma manifestação. Expedido 

mandado para intimação pessoal da Requerente - id 23762916, não foi ela 

localizada pela Oficiala de Justiça - id 26437558, por insuficiência de 

endereço, sendo expedido edital de intimação para manifestar o interesse 

no prosseguimento do feito - id 29713664. Pela petição de id 30291549, o 

Advogado da Autora requereu a suspensão do processo por 45 dias, a 

fim de tentar localizar a Autora. Pelo exposto os autos permanecerão em 

Cartório pelo prazo requerido, nos termos do art. 1.238, da CNGC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, serão os autos 

remetidos à conclusão para extinção. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 

2020 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1007409-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

NERZI MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - 943.230.541-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZALMIR RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Ofício n. 300/2020 Várzea Grande/MT, 

2 5  d e  m a r ç o  d e  2 0 2 0 .  R e f e r ê n c i a :  P r o c e s s o  n . 

1007409-26.2020.8.11.0002 Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 

(74) Parte autora:REPRESENTANTE: NERZI MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO 

Parte ré: REQUERIDO: ZALMIR RIBEIRO Senhor(a) Gerente: Solicito a 

Vossa Senhoria que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, a este juízo 

sobre a existência de saldo de FGTS, PIS/PASEP (PIS nº 106.73183.98-9) 

ou outros eventuais valores depositados na conta do “de cujus” ZALMIR 

RIBEIRO, que era portador da CTPS nº 24510/GO, série nº 434-GO e 

segunda via nº 1093106, serie 0040- GO, CPF 383.845.821.49, e inscrito 

no RG 6211310, nascido em 09/05/1958, filiação: Hoivair Ribeiro e Elvira 

Taliateli Ribeiro, a fim de instruir os autos acima mencionados. Christiane 

da Costa Marques Neves Juíza de Direito AO(A) GERENTE DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA COUTO MAGALHÃES Sede do Juízo e 

Informações: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água Limpa Cidade: Várzea 

Grande-MT Cep:78125700 Fone: (65) 3688-8417

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1008326-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ERNESTO PAES DE BARROS OAB - MT4867-O (ADVOGADO(A))

SAMARA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - 039.793.981-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SIQUEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008326-45.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG A parte exequente deve instruir o processo com o título que pretende 

executar – sentença homologatória. Além disso, deve esclarecer a 

respeito do rito que pretende imprimir ao feito. Com efeito, as três últimas 

parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação podem ser cobradas 

pelo rito da prisão, enquanto as demais só podem ser cobradas pelo rito 

da expropriação. O pedido, como formulado, somente pode ser 

processado pelo rito da expropriação, hipótese em que limita-se ao 

período determinado na inicial, não sendo possível a inclusão dos meses 

que se seguirem. Intime-se. Vindo aos autos, proceda-se a conclusão. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008673-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FRANCO OAB - MT27837/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE FARIA DE ALCANTARA (DE CUJUS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008673-78.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Nomeio o herdeiro H., por sua genitora, Claudiana Oliveira de Souza, 

como Inventariante, que deverá assinar o termo de compromisso no prazo 

de cinco dias (art. 617, parágrafo único, do CPC), e apresentar as 

primeiras declarações no prazo de 20 dias (art. 620, do CPC). 

Diligencie-se a inventariante, junto à Central de Testamentos, no sentido de 

promover a juntada aos autos, da comprovação da inexistência de 

testamento deixado pela “de cujus”, assinalando o prazo de 15 (quinze) 

dias (CNGC – 10.1.4). Assim, feitas as primeiras declarações, citem-se 

para os termos do Inventário, os herdeiros não representados, legatários 

e interessado, a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, do CPC), 

se houver menor de idade ou maior incapaz, para os fins previstos no 

artigo 627, do CPC. Findo o prazo previsto no artigo 627, do CPC, 

proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do espólio. A avaliação é 

dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo do imposto e guias 

correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, a Inventariante 

deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do CPC) e plano de 

partilha, ouvindo-se as partes. A Inventariante deve carrear aos autos as 

certidões negativas de débitos gerais da Fazenda Pública Nacional, 

Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. Intime-se a requerente para 

informar se os genitores do falecido estão vivos. Nesse sentido: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO 

COMPANHEIRA – IMPOSSIBILIDADE - SUPOSTA EXISTÊNCIA DE UNIÃO 

ESTÁVEL – RESERVA DE BENS - CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Para 

que a suposta companheira do de cujus seja habilitada no feito, 

necessário se faz o prévio reconhecimento judicial de sua alegada 

condição. Entretanto, devidamente ajuizada a ação declaratória, e sendo 

verossímil a alegação da existência de união estável, possível a reserva 

de bens no inventário do alegado companheiro, mostrando-se prudente 

reservar eventual direito da recorrente, sem, contudo, obstar o andamento 

do inventário. (AI 73931/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 

13/11/2015). Disponível em: www.tjmt.jus.br, 02/05/2016, às 13h. 

Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos. Após, intimem-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010845-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN BARBOSA PEROZO OAB - MT26400/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. H. D. A. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531-O (ADVOGADO(A))

HISTEFANY SUZAN DE ANDRADE SILVA SANTOS OAB - 056.499.841-90 

(REPRESENTANTE)

RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST OAB - MT6107-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010845-27.2019.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 28404067), no tocante a 

guarda compartilhada do filho menor de idade. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Isentos de custas, eis que defiro a AJG ao requerido (Id. 24266603). 

Lavre-se termo de guarda compartilhada. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de 

Março de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010845-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN BARBOSA PEROZO OAB - MT26400/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. H. D. A. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531-O (ADVOGADO(A))

HISTEFANY SUZAN DE ANDRADE SILVA SANTOS OAB - 056.499.841-90 

(REPRESENTANTE)

RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST OAB - MT6107-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010845-27.2019.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 28404067), no tocante a 

guarda compartilhada do filho menor de idade. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Isentos de custas, eis que defiro a AJG ao requerido (Id. 24266603). 

Lavre-se termo de guarda compartilhada. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de 

Março de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005725-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. P. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

T. B. D. S. (TESTEMUNHA)

A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005725-71.2017.811.0002. VISTOS etc. E. V. A. T. 

representada por sua genitora ANTONINA ALVES DA SILVA, qualificada, 

ajuizou AÇÃO DE ALIMENTOS contra JOAQUIM MARIO TRINDADE, 

qualificado, aduzindo, em síntese, o que segue. A autora é filha de sua 

genitora com o requerido, através de um processo de adoção, conforme 

certidão de nascimento, restando desse modo comprovada a paternidade. 

O requerido não vem contribuindo com seu sustento. Em virtude da recusa 

do requerido em pagar os alimentos, não há alternativa a não ser o 

ajuizamento da presente ação. Após descrever os fatos e fundamentos 

jurídicos que sustentam sua pretensão, pugnou pela fixação de alimentos 

provisórios no patamar de 32,01% de um salário mínimo, que deverá ser 

depositado em conta bancária da genitora do infante (Id. 9190858, pág. 

04). No mérito, pugnou pela confirmação da decisão ao final, por 

sentença. Em decisão inicial foram fixados os alimentos provisórios no 

montante de 30% de um salário mínimo (Id. 9195650). O requerido 

apresentou contestação alegando, em síntese, que não é o pai biológico 

da requerente, não participou do processo de adoção e fora alvo de 

fraude praticada pela representante da menor. Relata que é motorista 

profissional de caminhão, e, na época, residia em Macapá e 

encontrava-se com a representante da autora sempre que passava pela 

cidade de Barra do Bugres-MT. Esses encontros ocorriam em espaço de 

tempo irregular, conforme era possibilidade do requerido em ralação seu 

trabalho em transporte interestadual. Sustenta que conheceu a infante 

com menos de 01 (um) mês de vida, sendo que a genitora alegou que era 

filha de uma amiga que encontrava-se doente e que cuidaria da menor por 

tempo indeterminado até a mãe dela se restabelecer. Assinala que a 

genitora obteve a guarda jurídica da infante, através de procedimento que 

correu na Comarca de Barra do Bugres – MT, consistente em acordo de 

guarda jurídica de menor feito entre ela e a genitora biológica da menor, 

Sra. Andreia dos Santos, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO, 

CONHECIMENTO OU ENVOLVIMENTO SEU (Id. 15389799). Ao final, pugnou 

pelo julgamento de improcedência do pedido constante da inicial. A 

contestação foi instruída com documentos (Id. 15389799 a 15390155). O 

Ministério Público instado a se manifestar considerou as referidas 

alegações estranhas ao feito, razão pela qual manifestou pela designação 

de audiência de instrução e julgamento (Id. 16286045). A requerente 

impugnou a contestação, ocasião em que requereu a procedência do 

pedido inicial (Id. 15734938). O requerido não participou da audiência de 

instrução e julgamento realizada em 11/12/2018. O depoimento da 

representante da requerente fora gravado em sistema de mídia, via 

gravação audiovisual (Id. 17088026). Após, somente a parte requerente 

apresentou alegações finais (Id. 18337591). O Ministério Público opinou 

pela procedência do pedido formulado na inicial, fixando-se os alimentos 

definitivos em patamar capaz de atender às necessidades da parte autora 

e de suportado pela parte requerida, sugerindo-se o valor equivalente a 

20% (vinte por cento) de sua renda líquida. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo a 

análise do pedido. O requerido alega não ser pai biológico da infante, e 

sua condição de pai registral decorre de fraude, mas tal alegação, neste 

feito, não é capaz de ilidir a obrigação alimentar, já que deve ser apurado 

em autos próprios. Assim, até que sobrevenha sentença judicial excluindo 

a paternidade, possui ele a obrigação de prestar os alimentos. 

Comprovada a paternidade e menoridade através da certidão de 

nascimento (Id. 9190865), indiscutível o dever de alimentar. Para a fixação 

da verba alimentícia é necessário observar o disposto nos artigos 1.694 e 

1.695, ambos do Código Civil: Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges 

ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem 

para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para 

atender às necessidades de sua educação. § 1°. Os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada. Deve ser observado também o disposto o art. 1.695, do 

mesmo Código, com a seguinte redação: Art. 1.695. São devidos os 

alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode 

prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se 

reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 
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sustento. A infante tem oito anos de idade e é portadora de Epilepsia (Id. 

9190888, pp. 2 a 5). A necessidade da autora, portanto, é evidente. O 

requerido possui condições de arcar com a pensão alimentícia pleiteada 

nos autos e até com valor superior, eis que suas rendas, somadas, 

totalizam mais de R$ 6.000,00 (Id. 17717243 e 18075922). Assim, 

presumida a necessidade da infante e comprovada a possibilidade do 

requerido em prover os alimentos, fixo-os definitivamente no montante 

pleiteado na inicial, ou seja, 32,01% do salário mínimo. Os alimentos 

deverão ser colocados à disposição da filha até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação, em conta bancária da genitora do infante, 

indicada às fls. 12. Os alimentos fixados retroagem à citação. Pelas 

razões acima, a procedência do pedido é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CC/2002, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o fim de fixar os 

alimentos definitivos em 31,02% do salário mínimo. Os alimentos deverão 

ser colocados à disposição da filha até o dia 10 (dez) de cada mês, a 

partir da citação, mediante desconto em folha de pagamento do requerido 

e, posterior depósito em conta bancária da genitora da autora (id. 9190858 

– pág. 2), incidindo sobre o 13º salário e 1/3 de férias. O valor fixado 

retroage à citação, como dispõe o artigo 13, § 2º, da Lei 5.478/68. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em 

virtude do disposto no art. 82 e parágrafos do NCPC, suspensa a 

cobrança, eis que defiro a AJG ao requerido (Id. 15389805, item “10 - A”). 

Oficie-se ao empregador do requerido. P. R. I. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com baixa na Distribuição. Cientifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de Março de 2020. CHRISTIANE 

DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005725-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. P. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

T. B. D. S. (TESTEMUNHA)

A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005725-71.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que houve erro material na parte 

dispositiva da sentença proferida Id. 22156520, que constou a 

porcentagem errônea da condenação dos alimentos definitivos. Assim 

sendo, onde se lê: “(...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CC/2002, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o fim de 

fixar os alimentos definitivos em 31,02% do salário mínimo. Leia-se: 

“(...)“(...)Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CC/2002, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o fim de fixar os 

alimentos definitivos em 32,01% (trinta e dois vírgula zero um por cento) 

do salário mínimo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001052-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON HERDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES OAB - SP222131 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001052-98.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado no Id. 

26822251. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas (Id. 11787600). A parte 

autora renunciou ao prazo recursal. O Ministério Público não possui 

interesse recursal. Após ciência ao autor e ao órgão do Ministério Público, 

arquive-se o feito, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 

24 de Março de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006355-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT9066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. N. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT8896-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006355-93.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Como 

anotado nos autos, não há mais que se falar, nestes autos, em divórcio, 

guarda, convivência familiar e alimentos. O processo prossegue somente 

em relação a partilha de bens. Não é possível, "data venia", a partilha 

parcial dos bens do casal, como pretende a ré. Com efeito, o patrimônio 

não é, por sentença em processo de divórcio, definido de forma 

individualizada entre as partes, mas, como é o caso dos autos, de 

casamento regido pelo regime da comunhão parcial de bens, em 50% dos 

bens adquiridos durante o casamento para cada parte. Assim, indefiro o 

pedido de partilha parcial, formulado pela requerida. Compulsando os 

autos, vê-se que não foi conferido ao autor, salvo engano, oportunidade 

para impugnar à contestação. Assim, determino a intimação do autor para 

tal fim, bem ainda para dizer do interesse em produzir prova em audiência 

de instrução e julgamento. Observo que o documento de 

microempreendedor individual encontra-se no Id. 14329790, p. 1, havendo 

anotação de que a empresa foi constituida em 05/10/2011, não sendo 

informado por que não constou da exordial, quando descritos os bens. A 

requerida, da mesma forma, possui empresa em seu nome, constituída na 

mesma data da do autor, 05/10/2011, conforme se vê no Id. 19631792, p. 

1, devendo integrar o patrimônio do casal, tal qual a empresa do autuor. 

Os extratos bancários do período da separação de fato, alegada pelo 

autor e não rebatida pela ré, já estão nos autos. Assim, após a 

impugnação, pelo autor, as partes devem informar, justificadamente, o 

interesse na produção de provas em audiência, pois o patrimônio do casal 

não é debatido nos autos - não há divergência -, de modo que que o feito, 

aparentemente, pode prosseguir para sentença. Com a manifestação das 

partes ou decorrido o prazo para fazê-lo, o que deverá ser certificado, 

proceda-se a conclusão. Cumpra-se. Várzea Grande, 24 de Março de 

2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006027-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. B. D. A. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006027-03.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

pagamento do débito mediante parcelamento, bem ainda que o valor fora 
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liberado na conta bancária do credor (Id. 19740961), e, em consonância 

com o parecer do Ministério Público (Id. 26178509), JULGO EXTINTO, POR 

SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com fundamento no art. 

924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 800,00, (oitocentos reais) em virtude do 

valor em execução, suspensa a cobrança, eis que defiro o pedido de AJG 

formulado pelo executado (Id. 11223758, item “b”). Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006027-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. B. D. A. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006027-03.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

pagamento do débito mediante parcelamento, bem ainda que o valor fora 

liberado na conta bancária do credor (Id. 19740961), e, em consonância 

com o parecer do Ministério Público (Id. 26178509), JULGO EXTINTO, POR 

SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com fundamento no art. 

924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 800,00, (oitocentos reais) em virtude do 

valor em execução, suspensa a cobrança, eis que defiro o pedido de AJG 

formulado pelo executado (Id. 11223758, item “b”). Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004861-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEDROSA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MARIA ROSANIA DA SILVA NASCIMENTO (HERDEIRO)

ROSINEI PEDROSA DA SILVA (HERDEIRO)

LUIZ ALBERTO DA SILVA (HERDEIRO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004861-96.2018.8.11.0002. VISTOS etc. MÔNICA 

PEDROSO DA SILVA RIBEIRO, qualificada, formulou o presente pedido de 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL em decorrência do óbito de seu genitor, 

Sr. Lúcio Pedroso da Silva, aduzindo, para tanto, o que segue. O Sr. Lúcio 

Pedroso da Silva faleceu no dia 13/07/2010, conforme certidão de óbito 

(Id. 13651430). O “de cujus” era divorciado (Id. 13651430). O falecido teve 

04 (quatro) filhos, qualificados na inicial e que juntaram procuração aos 

autos. Ocorre que o “de cujus” deixou valores referentes ao saldo 

bancário, FGTS e PIS junto a Caixa Econômica Federal. A petição inicial foi 

instruída com declaração de hipossuficiência e documentos. Ao final, 

pugnou pela expedição de alvará judicial para levantamento dos valores 

não recebidos em vida pelo titular. O Juízo da 4ª Vara Cível declinou da 

competência para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões 

desta comarca (Id. 13672613). O processo foi redistribuído para este 

Juízo. Recebido o processo no estado em que se encontra; AJG deferida, 

foi determinada a juntada aos autos da declaração de inexistência de 

dependentes do falecido, habilitados junto a Previdência Social, bem ainda 

determinação para expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. 

Resposta à Caixa Econômica Federal no Id. 20781873, informando a 

existência de saldo de PIS/FGTS em nome do falecido. Manifestação da 

parte autora (Id. 20453855), pugnando pela juntada aos autos da certidão 

dando conta da inexistência de dependentes da falecida habilitada junto a 

Previdência Social. Petitório da parte autora (Id. 21446414), pugnando pela 

expedição do alvará judicial. O Ministério Público, instado a se manifestar, 

declinou de sua intervenção no feito (Id. 21545477). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Alvará Judicial para levantamento de 

valores referentes ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

PIS-, deixados pelo “de cujus”, Sr. Lúcio Pedroso da Silva. O procedimento 

adotado pelos requerentes encontra respaldo legal no artigo 666, do 

Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 666. Independerá de inventário 

ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 

24 de novembro de 1980. E o art. 1º, caput, da referida lei: Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Negritei). § 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão 

depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção 

monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) 

anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à 

residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à 

subsistência e educação do menor. § 2º - Inexistindo dependentes ou 

sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, 

respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, 

conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de 

FGTS e do Fundo PIS PASEP. Diante da disposição legal acima transcrita e 

dos ensinamentos doutrinários que lhe são correlatos, ressai que o valor 

depositado em conta do PIS-PASEP deve ser pago aos dependentes e, 

não havendo estes, aos sucessores. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que o documento-Id. 20781873, comprova o crédito em conta 

do “de cujus”. Os requerentes são filhos do “de cujus”, conforme 

documentos acostados- (Id. 113651757, 13651740, 13651761 e 

13651734). A certidão de óbito demonstra que o falecido era divorciado 

(Id. 13651430). Desta feita, evidenciado fica o direito das requerentes em 

resgatar o numerário a que tem direito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 1.º, da Lei 6.858/80, e disposições do Código de 

Processo Civil aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial e determino a expedição de alvará judicial para 

levantamento de 100% (cem por cento) dos valores existentes em favor 

do “de cujus” LÚCIO PEDROSO DA SILVA, retidos à título de FGTS PIS, em 

favor dos requerentes. P. R. I. Isento de custas processuais (Id. 

16196101). Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará judicial em nome 

da requerente. Em seguida, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 24 de Março de 2020. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001464-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. A. S. (REU)

Outros Interessados:

M. J. S. (TESTEMUNHA)

T. P. L. D. A. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001464-29.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Diante da 

manifestação da parte requerida onde alega ser o requerente suposto 

proprietário de supermercado (Id. 19252239), diga o autor, por sua 

Advogada. Em seguida, intime-se a parte requerida, pela Defensoria 

Pública, para manifestação acerca do pedido de redução dos alimentos 

formulado pelo autor no Id. 30263327. Após, ao Ministério Público para 

manifestação. Em seguida, conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 25 

de Março de 2020. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009326-51.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA CARVALHO DE MOURA (REQUERENTE)

I. J. C. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDELCIDES RODRIGUES DE MOURA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1009326-51.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Aos Advogados da Parte 

Autora para manifestar sobre o documento ID 30639465, no prazo de 10 

(dez) dias. Várzea Grande/MT, 26 de março de 2020. Edith Garcia Analista 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004675-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004675-73.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, 

intimar a parte autora através de seu Advogado , para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste nos autos, sobe pena de extinção Várzea 

Grande/MT, 26 de março de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006974-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BELETTATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINA NOGUEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1006974-86.2019.8.11.0002. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à inventariante 

(na pessoa de seu advogado) para, no prazo de 20(vinte) dias, 

apresentar Primeiras Declarações. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 

2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista 

Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, 

Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005305-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE ARRUDA NETO (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ROSANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS (HERDEIRO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AUTOS n. 1005305-95.2019 – PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO NA 

FORMA DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. Vistos. Acolho a emenda à inicial 

ID. 27762471. Defiro parcialmente os pedidos constantes no ID. 27762471. 

Diante da informação constante na petição de ID. 27762471, referente aos 

valores dos bens ora inventariados, indefiro o pedido de gratuidade de 

justiça, contudo, determino o pagamento das custas processuais ao final 

do processo, a fim de garantir o acesso das partes à justiça. Nesse 

sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já se 

manifestou em casos semelhantes, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO. 

AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. 1. O 

benefício da assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à 

justiça de pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que 

enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender as despesas 

do processo. 2. O pleito de gratuidade só deve ser indeferido se houver 

nos autos elementos de convicção que evidenciem a falta de 

pressupostos legais para a concessão do benefício, o que ocorre no 

caso, onde o patrimônio partilhável é incompatível com a situação de 

hipossuficiência. Incidência dos arts. 98 e 99, § 2º, NCPC. 3. Havendo 

situação momentânea de carência de liquidez, é cabível deferir o 

recolhimento das custas ao final. Incidência dos art. 98, §§5º e 6º, do 

NCPC. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo, Nº 70081714362, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em: 31-07-2019). Nomeio inventariante a Srª ROSANGELA 

OLIVEIRA DOS SANTOS, conforme requerido no ID. 27762471 que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (Artigo 617, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil); expeça-se o termo de inventariante. Cite-se as Fazendas do Estado 

do Mato Grosso e da Paraíba (CPC art. 626), para que se manifestem 

sobre os valores, podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro 

em 15 (quinze) dias (art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos 

pelos interessados (art. 638), manifestando-se expressamente. 

Notifique-se após o ilustre representante do Ministério Público. Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628) e digam, em 15 

(dez) dias (art. 637). Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias 

(art. 638). Deverá ainda, trazer aos autos, as certidões negativas da 

Central de Testamento, com as Fazendas Públicas Municipal (Várzea 

Grande-MT, Tambaú-PB e Cabedelo-PB), Federal, e Estadual (Mato Grosso 

e da Paraíba), sendo que a expedida pela Procuradoria-Geral do Estado, 

não se presta para tal fim a certidão eletrônica referente ao ICMS/IPVA 

para fins gerais, visto que não alcança débitos fiscais já encaminhados 

para inscrição em Dívida Ativa, de competência da PGE, nem o 

cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda 

não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ 

(finalidade inventário), todas em nome do falecido; bem como a de débitos 

referente ao IPVA, certidão de inteiro teor e ônus dos imóveis ora 

inventariados, devidamente registrados em nome do extinto, documento do 

veículo e extratos bancários referentes aos valores informados, todos 

descritos no ID. 27762471, pág. 06, determino a juntada do comprovante 

de recolhimento ou, sendo o caso, de isenção do ITCD (Estado do Mato 

Grosso e da Paraíba). Em relação ao pedido do reconhecimento da união 

estável existente entre o falecido e a Srª Rosangela, este será analisado 

em momento oportuno. Assim, concedo prazo de 90 (noventa) dias para o 

cumprimento das determinações supracitadas. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008977-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

ELIZABETH CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

CAMILO CARDOSO DE ALCANTARA (INVENTARIANTE)

CECILIA CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

JOEL CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

FATIMA CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

LOURDES DE ALCANTARA ROCHA (REQUERENTE)

APARECIDA CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

JOSE CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)
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IRACI CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DA ROCHA OAB - MT25950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DE ALCANTARA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ARROLAMENTO Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Analisando a petição inicial, verifico que não constam nos autos certidões 

negativas atualizadas de débitos Municipal, Estadual e Federal em nome do 

extinto, Verifico ainda que não há comprovante de recolhimento dos 

impostos, em caso de ser isento, junte-se a respectiva certidão. Assim 

sendo, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que se junte ao feito a 

documentação necessária (artigo 659 e seguintes do Código de Processo 

Civil), sob pena de indeferimento do pedido. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006585-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MENDES MANSOR OAB - MT25286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARIA PACHECO DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo PJE – 1006363-70.2018.8.11.0002 AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO Requerente: RUBENS ALVES DE ABREU Requerido: 

NILDA MARIA PACHECO DE ABREU VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO, ajuizada por RUBENS ALVES DE ABREU, em face 

de NILDA MARIA PACHECO DE ABREU. Observo que as partes noticiaram 

composição amigável, sendo que o teor de suas avenças encontra-se 

inserto na petição de ID n. 27870915. Verifico que as partes são maiores e 

capazes, o referido acordo não traz prejuízos aos interesses dos 

jurisdicionados. Instado a se manifestar, o Ministério Público informa o 

desinteressa na ação. (Documento de ID n. 30641518). Pelo exposto, 

Homologo por sentença o acordo formulado pelas partes e JULGO 

EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, III, 

item “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Registre-se. Expeça-se o necessário. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006585-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MENDES MANSOR OAB - MT25286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARIA PACHECO DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo PJE – 1006363-70.2018.8.11.0002 AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO Requerente: RUBENS ALVES DE ABREU Requerido: 

NILDA MARIA PACHECO DE ABREU VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO, ajuizada por RUBENS ALVES DE ABREU, em face 

de NILDA MARIA PACHECO DE ABREU. Observo que as partes noticiaram 

composição amigável, sendo que o teor de suas avenças encontra-se 

inserto na petição de ID n. 27870915. Verifico que as partes são maiores e 

capazes, o referido acordo não traz prejuízos aos interesses dos 

jurisdicionados. Instado a se manifestar, o Ministério Público informa o 

desinteressa na ação. (Documento de ID n. 30641518). Pelo exposto, 

Homologo por sentença o acordo formulado pelas partes e JULGO 

EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, III, 

item “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Registre-se. Expeça-se o necessário. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1056255-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE AÇÃO 

ANULATÓRIA DE CLÁUSULA PACTUADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL 

HOMOLOGADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA VISTOS, ETC. 

Recebo os autos no estado em que se encontram. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE CLÁUSULA PACTUADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL 

HOMOLOGADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por 

MARCELO BOTELHO, em face de EDNA MARA MENEGATI BOTELHO, 

todos qualificados nos autos. A subscritora do autor protocolou pedido de 

desistência da ação, documento de ID n. 30313642, informando o 

desinteresse no prosseguimento da demanda. E o relato. Decido. A 

desistência da ação é ato que pode ser apresentado até a sentença, 

conforme previsão do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil e, na 

ausência da contestação, independe de manifestação do requerido (§ 4º, 

artigo 485, do mesmo codex). Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada 

(artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e JULGO 

EXTINTO o feito, com supedâneo no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1056255-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE AÇÃO 

ANULATÓRIA DE CLÁUSULA PACTUADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL 

HOMOLOGADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA VISTOS, ETC. 

Recebo os autos no estado em que se encontram. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE CLÁUSULA PACTUADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL 

HOMOLOGADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por 

MARCELO BOTELHO, em face de EDNA MARA MENEGATI BOTELHO, 

todos qualificados nos autos. A subscritora do autor protocolou pedido de 

desistência da ação, documento de ID n. 30313642, informando o 

desinteresse no prosseguimento da demanda. E o relato. Decido. A 

desistência da ação é ato que pode ser apresentado até a sentença, 

conforme previsão do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil e, na 

ausência da contestação, independe de manifestação do requerido (§ 4º, 

artigo 485, do mesmo codex). Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada 

(artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e JULGO 

EXTINTO o feito, com supedâneo no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
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Processo Número: 1006859-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

IGOR PEREIRA FERNANDES OAB - 022.117.461-36 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1006859-31.2020.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à parte autora 

para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar cópia de certidão de 

dependentes junto ao INSS. Após, o feito será impulsionado ao Ministério 

Público. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000815-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA LEMES DE PADUA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR FERREIRA DE PADUA FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVORCIO LITIGIOSO Vistos. Cumpra-se a decisão de ID n 

21590076, cite-se por edital, anotando-se o prazo de 20 (vinte) dias 

(artigo 257, III, Código de Processo Civil). Notifique o Núcleo de Prática 

Jurídica da Faculdade UNIVAG, para patrocinará os interesses do 

requerido, dando-lhe vistas dos autos, pelo prazo legal. Cumpra-se. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Sentença

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007997-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE JESUS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CAMILO RODRIGUES DE LELIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo PJE – 1007997-04.2018.8.11.0002 AÇÃO DE 

GUARDA Requerente: JÉSSICA DE JESUS COSTA Requerido: RAFAEL 

CAMILO RODRIGUES DE LELIS VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

GUARDA, ajuizada por JÉSSICA DE JESUS COSTA, em face de RAFAEL 

CAMILO RODRIGUES DE LELIS. Observo que as partes noticiaram 

composição amigável, sendo que o teor de suas avenças encontra-se 

inserto na proposta de acordo contida na contestação, (Documento de ID 

n. 20212740) com a concordância pela parte autora conforme documento 

de ID n. 21044129. O “Parquet” opinou favoravelmente ao acordo 

conforme manifestação lançada do documento de ID 27224393. Verifico 

que o referido acordo não traz prejuízos aos interesses dos 

jurisdicionados. Pelo exposto, Homologo por sentença o acordo formulado 

pelas partes e JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, na 

forma do art. 487, III, item “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Registre-se. Expeça-se o necessário. Sem custas. Sem 

honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006585-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MENDES MANSOR OAB - MT25286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARIA PACHECO DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo PJE – 1006363-70.2018.8.11.0002 AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO Requerente: RUBENS ALVES DE ABREU Requerido: 

NILDA MARIA PACHECO DE ABREU VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO, ajuizada por RUBENS ALVES DE ABREU, em face 

de NILDA MARIA PACHECO DE ABREU. Observo que as partes noticiaram 

composição amigável, sendo que o teor de suas avenças encontra-se 

inserto na petição de ID n. 27870915. Verifico que as partes são maiores e 

capazes, o referido acordo não traz prejuízos aos interesses dos 

jurisdicionados. Instado a se manifestar, o Ministério Público informa o 

desinteressa na ação. (Documento de ID n. 30641518). Pelo exposto, 

Homologo por sentença o acordo formulado pelas partes e JULGO 

EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, III, 

item “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Registre-se. Expeça-se o necessário. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003117-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ALIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

THALIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DA SILVA TAVARES (REQUERIDO)

ADILSON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo PJE – 1003117-03.2017.8.11.0002 AÇÃO DE 

MODIFICAÇÃO DE GUARDA Requerentes: THALIA APARECIDA DA SILVA, 

LUCIANO ALIRIO DA SILVA, ADILSON JOSÉ DA SILVA e LUCIENE 

TAVARES DA SILVA E SILVA VISTOS, ETC. Trata-se de PEDIDO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO MODIFICAÇÃO DE, ajuizada por THALIA 

APARECIDA DA SILVA, LUCIANO ALIRIO DA SILVA, ADILSON JOSÉ DA 

SILVA e LUCIENE TAVARES DA SILVA E SILVA Observo que as partes 

noticiaram composição amigável, sendo que o teor de suas avenças 

encontra-se inserto na petição inicial. O “Parquet” opinou favoravelmente 

ao acordo conforme manifestação lançada do documento de ID 26023231. 

Verifico que o referido acordo não traz prejuízos aos interesses dos 

jurisdicionados. Pelo exposto, Homologo por sentença o acordo formulado 

pelas partes e JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, na 

forma do art. 487, III, item “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Registre-se. Expeça-se o necessário. Sem custas. Sem 

honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006026-47.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA AUXILIADORA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PJE n. 1006026-47.2019.8.11.0002 CERTIFICO que o (a) advogado (a) da 

parte requerente deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestar 

para manifestar sobre a carta devolvida de Id.22092545. Assim, 

IMPULSIONO o processo a fim de remetê-lo à Expedição de Documentos 

para que seja efetuada a intimação pessoal da parte requerente para dar 

o efetivo andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004744-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA SPILLER (REU)

 

PJE n. 1004744-42.2017.8.11.0002 CERTIFICO e dou fé que o (a) 

advogado (a) da parte requerente deixou transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestar para cerca da certidão negativa de ID n. 22055832 de 

24/07/2019 do (a) oficial de justiça. Assim, IMPULSIONO o processo a fim 

de remetê-lo à Expedição de Documentos para que seja efetuada a 

intimação pessoal da parte requerente para dar o efetivo andamento ao 

feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007045-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR JOAO STROHER (EXECUTADO)

 

PJE n. 1007045-25.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

26231614 de 18/11/2019.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006764-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO OAB - SP317046 (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO 02110328169 (REU)

 

PJE n. 1006764-06.2017.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

25669890 de 01/11/2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001015-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLANDE OLIVETE MAIERON (EXECUTADO)

 

PJE n. 1001015-37.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

28254777 de 22/01/2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007757-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL NASCENTE NETO OAB - GO35816 (ADVOGADO(A))

EDUARDO VALDERRAMAS FILHO OAB - GO19653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (EXECUTADO)

 

PJE n. 1007757-49.2017.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

25663655 de 01/11/2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007587-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

PJE n. 1007587-43.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

25830902 de 06/11/2019.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004521-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BERSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE PAULA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 IMPULSIONO 

este autos para intimar a Parte Autora, para efetuar o pagamento da 

diligência do Senhor Oficial de Justiça. CFS

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003598-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA XIMENES BORRALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

 

segue o calculo em anexo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003598-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA XIMENES BORRALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

 

segue o calculo em anexo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004339-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALEXANDRE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE proposta por MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS ALEXANDRE OLIVEIRA, qualificado nos autos em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A também 

qualificado, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Extrai se do 

caderno processual que a autora é consumidora de energia elétrica 

fornecida pela requerida cuja Unidade Consumidora recebe o número (UC 

6/380594-2 ) Afirma que, no mês de abril de 2018, a requerente recebeu 

em sua residência uma fatura no valor de R$ 4.775,44(quatro mil, 

setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos ) 

aduzindo que o valor que não condiz com sua média de consumo. Relata 

que, procurou a requerida Energisa, onde foi orientada a pagar a fatura, 

pois a informaram que não teria outro modo, já que a requerente é a 

proprietária da nº UC 6/380594-2, e recebeu ameaça, se não efetuasse o 

pagamento da fatura referida seria multada nos meses seguintes. Ao final 

requer: seja concedido as benesses da justiça gratuita; tutela de urgência 

em caráter liminar; citação do requerido; condenar a requerida ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios ao fundo de assistência 

jurídica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; seja julgado 

procedente o pedido para declarar a inexistência do débito que consta na 

unidade consumidora em debate; e; a condenação da requerida a 

indenizar a autora no aporte de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recebi a 

peça vestibular e deferi a tutela requerida, bem como designei audiência 

de tentativa de conciliação/mediação, outrossim determinei a citação da 

empresa requerida na pessoa de seu representante legal. Devidamente 

citada e intimada a requerida tempestivamente protocolou sua peça de 

bloqueio. A requerida alega que a fatura em baila é oriunda de um 

procedimento de recuperação de consumo. Alega ainda que na data de 

06/02/2019 a requerida realizou a inspeção na UC 380594 e afirma a 

requerida que constatou que havia sido adulterado contendo 

irregularidade na fase de carga daquele medidor. Afirma que por conta da 

inspeção fora lavrado o TOI e fora observado a todos os preceitos 

contidos na resolução nº 414/2010 cujo qual fora editada pela ANEEL. 

Aduz a requerida que, na ocasião não houve necessidade de substituição 

do equipamento e realização de perícia, pois fora verificado irregularidade 

externa. Ao final requer, a improcedência dos pedidos elencados pela 

requerente, requer também a produção de todas as provas admitidas em 

direito. Com a peça contestatória a requerida juntou: documento de 

comprovação/carta de notificação; demonstrativo de cálculo de 

recuperação de consumo; fotos do aparelho consumidor da autora; carta 

de próprio punho elaborada pela autora requerendo a redução dos valores 

cobrados; demonstrativos de consumo da autora; juntou ainda 

procuração, substabelecimento, carta de preposição, ata da assembleia 

constitutiva da empresa ré. Devidamente intimada a requerente protocolou 

tempestivamente a impugnação a contestação e ratificou todos os pedidos 

elencados na peça inicial. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO Muito 

embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I 

do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência. 

No entanto Julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos 

elementos necessários à formação de meu convencimento. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO 

CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza 

cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide 

se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a 

formar a convicção do julgador.especialmente quando a prova 

testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO 

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - 

Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). A 

doutrina também soa neste sentido,” in verbis”: “Outra hipótese na qual, 

mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se 

fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato 

(questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a 

inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a 

convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja 

testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao 

Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464 – negritei). Com essas 

considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o 

convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; (negritei) DOS FATOS Trata-se de ação indenizatória c/c pedido 

expresso de tutela antecipada, em que a autor pleiteia indenização por 

danos morais bem como a revisão dos valores cobrados por conta do ato 

de recuperação praticado pela empresa ré, ou, seja, requer a revisão dos 

valores cobrados ante a relação jurídica a qual integram as partes. As 

argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, não 

merecem ser acolhidas. Em se tratando de alegação negativa, e, de ter 

sido acionada a ré a defender-se, a mesma trouxe aos autos a 

argumentação de que, trata-se de valores cobrados que não fora 

faturados por impedimentos ou circunstancias alheias a sua vontade, o 

que lhe permite fazer aplicação dos termos da resolução 414/2010 da 

ANEEL. Art. 115. Comprovada “deficiência” no medidor ou em demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação 

do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência 

ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: (...) III – no 

caso de inviabilidade de ambos os critérios, utilizar o faturamento 

imediatamente posterior à regularização da medição, observada a 

aplicação do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 98. Art. 

137. A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos 

medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor. 

Apresentou em sua defesa, assim como, na instrução, provas 

inequívocas de que agiu no exercício regular do direito. No entanto, a ré 

apresentou provas favoráveis a sua argumentação, os fatos tornam-se 

incontroversos, levando à presunção de que a cobrança aqui em comento 

é verdadeira e justa agindo a ré por justo motivo. Assim desta forma 

posso concluir que não há o que se falar em indenização e/ou revisão dos 

valores cobrados, por ocasião da recuperação dos valores não faturados 

nos meses indicados. Sendo assim, vejo lisura por parte da ré em 

apresentar os valores e o justo motivo pelo qual se deu a “famigerada” 

fatura em valor desconhecido pelo requerente. Desta forma a razão está 

com ré em realizar o acerto de leitura de recuperação do consumo/ante 

conforme averiguado na incursão pelos prepostos da requerida, ou seja, 

visualmente constaram que o Medidor estava com um desvio de energia 

no barramento do CP de REDE desviando duas fases. assim a aferição 

correta do consumo de energia elétrica. No tocante ao fornecimento dos 

serviços a ré deixou demonstrado que não houve corte no fornecimento 

dos serviços prestados e tampouco lançou e inscreveu o CPF/CNPJ da 

requerente no cadastro dos inadimplentes. Diante de tais alegações tenho 

que faz todo o sentindo a hipótese argumentativa da ré, ou seja, cobrou 

por valores não faturados, vislumbro ainda que a requerente se beneficiou 

do período em discussão nestes autos pois mesmo não tendo sido 

faturado os valores cobrados a “posteriori”, não fora suspenso o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente, 

sendo assim este último o grande beneficiado. E agora o reclamante surge 

alegando fato constitutivo de seu direito. DO NEXO CAUSAL O nexo 

causal é o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado por 

ela produzido; examinar o nexo de causalidade é descobrir quais 
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condutas, positivas ou negativas, deram causa ao resultado previsto em 

lei. Assim, para se dizer que alguém causou um determinado fato, faz-se 

necessário estabelecer a ligação entre a sua conduta e o resultado 

gerado, isto é, verificar se de sua ação ou omissão adveio o resultado. 

Trata-se de pressuposto inafastável na seara cível apresenta dois 

aspectos: físico (material) e psíquico (moral). Provado o dano sofrido pela 

autora e culpa da ré, possuem o dever de indenizar, não se cogitando em 

eximir da responsabilidade, o que foi defendido pela reclamada em sua 

contestação, alegando lisura no procedimento de cobrança e faturamento 

DO DEVER DE INDENIZAR A sociedade estabelece regras que visam inibir 

as condutas prejudiciais às pessoas, em que transgredida a norma, deve 

o prejudicado ser ressarcido. Comprovada a conduta negligente dos réus, 

com reflexos negativos na vida do autor, não há como negar-lhe a 

restituição do dano puramente moral, que está no sofrimento, injusto e 

grave, infligido por aquele ato público, de valor social desprimoroso. Em se 

tratando no direito privado, a indenização cabe à parte prejudicada cujo 

direito fora violado, tendo como respaldo o art. 927 e seu parágrafo único, 

do Código Civil vigente, que in verbis: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de indenizar o dano, 

independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem. A nível desse dano é feito de 

forma subjetiva, ainda mais se tratando de situações como no caso em 

comento. Nas sábias palavras de Wladimir Valler, a noção de dano está 

indissoluvelmente relacionado com quem sofreu a lesão. DO DANO 

MORAL A reparação por dano moral decorre da inclusão indevida do 

nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, portanto, presumido 

o dano. Em conceituada monografia, disserta Wilson Melo da Silva a 

respeito do tema. Leia-se: “Danos morais são lesões sofridas pelo sujeito 

físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, em 

contraposição ao econômico. Jamais afetam o patrimônio material, como o 

salienta Demogue. E para que facilmente os reconheçamos, basta que se 

atente, não para o bem sobre que incidiram, mas, sobretudo, para a 

natureza do prejuízo final. Seu elemento característico é a dor, tomado o 

termo em seu sentido amplo, abrangendo tanto os sofrimentos meramente 

físicos quando os morais propriamente ditos. Danos morais, pois, seriam, 

exemplificadamente, os decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à 

paz interior de cada qual, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de 

qualquer espécie, à liberdade, à vida, à integridade corporal” (O Dano 

Moral e sua Reparação, Rio de Janeiro, Forense, 3a ed., 1997, p.1-2). O 

direito não ordena a reparação de qualquer dor, mas daquela decorrente 

da privação de um bem jurídico, sobre o qual a vítima ou o lesado teria 

reconhecido. É evidente que o mais comum dos homens, diante de tal 

situação, sentir-se-ia humilhado, contrariado e, até mesmo, indignado com 

a violação de seu direito, ao ver-se notificado como devedor de uma conta 

que não deve, uma fatura de consumo que alega não ter sido justa etc... 

Antônio Jeová Santos, na sua obra Dano Moral Indenizável, São Paulo, 

Lejus, 1999, 2a ed., p. 56, disserta sobre o tema dizendo que seria 

escandaloso que alguém causasse mal a outrem e não sofresse nenhum 

tipo de sanção; não pagasse pelo dano inferido. Ressalte-se, que a 

Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no 

garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5O, X). DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO O valor pecuniário da indenização a ser fixado deve 

considerar o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade 

econômica da parte pagadora, a fim de que não resulte inexpressiva para 

o causador do dano. Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se 

realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora. Certo é que 

não, pois o fato do réu realizar as leituras de recuperação o que é de seu 

direito não autoriza a aplicação da indenização por dano moral e material. 

Não há em que se falar em má fé. Isto por que: Por tais motivos, a 

concessionária expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção de 

nº 655838 que contém todas as informações relativas à anormalidade 

constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os 

procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é 

a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de 

Energia Elétrica E no caso em tela: Foi realizado ACERTO DE LEITURA, a 

fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que 

a cobrança se deu pela média de consumo/custo de disponibilidade e não 

pela real quantidade de energia apontada pelo equipamento. Este 

procedimento também está disposto na Resolução nº 414 emanada da 

ANEEL, de acordo com o que se vê da leitura dos artigos 87, § 3º acima e 

113, abaixo transcrito. “ART. 113. A DISTRIBUIDORA QUANDO, POR 

MOTIVO DE SUA RESPONSABILIDADE, FATURAR VALORES 

INCORRETOS, FATURAR PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS FATURAMENTOS 

SEM QUE HAJA PREVISÃO NESTA RESOLUÇÃO OU NÃO APRESENTAR 

FATURA, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES CABÍVEIS, DEVE OBSERVAR OS 

SEGUINTES PROCEDIMENTOS: (REDAÇÃO DADA PELA REN ANEEL 479, 

DE 03.04.2012) I – FATURAMENTO A MENOR OU AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO: PROVIDENCIAR A COBRANÇA DO CONSUMIDOR DAS 

QUANTIAS NÃO RECEBIDAS, LIMITANDO-SE AOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) 

CICLOS DE FATURAMENTO IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO CICLO 

VIGENTE; E (REDAÇÃO DADA PELA REN ANEEL 479, DE 03.04.2012)” 

“ART. 129. NA OCORRÊNCIA DE INDÍCIO DE PROCEDIMENTO IRREGULAR, 

A DISTRIBUIDORA DEVE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS 

PARA SUA FIEL CARACTERIZAÇÃO E APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR. §1º A DISTRIBUIDORA DEVE 

COMPOR CONJUNTO DE EVIDÊNCIAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DE 

EVENTUAL IRREGULARIDADE POR MEIO DOS SEGUINTES 

PROCEDIMENTOS: I - EMITIR O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI, 

EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, ELABORADO CONFORME ANEXO V DESTA 

RESOLUÇÃO; II - SOLICITAR PERÍCIA TÉCNICA, A SEU CRITÉRIO, OU 

QUANDO REQUERIDA PELO CONSUMIDOR OU POR SEU REPRESENTANTE 

LEGAL; III - ELABORAR RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA, QUANDO 

CONSTATADA A VIOLAÇÃO DO MEDIDOR OU DEMAIS EQUIPAMENTOS 

DE MEDIÇÃO, EXCETO QUANDO FOR SOLICITADA A PERÍCIA TÉCNICA DE 

QUE TRATA O INCISO II;(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO 

NORMATIVA ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012) IV - EFETUAR A AVALIAÇÃO 

DO HISTÓRICO DE CONSUMO E GRANDEZAS ELÉTRICAS; E V - 

IMPLEMENTAR, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, OS SEGUINTES 

PROCEDIMENTOS: A) MEDIÇÃO FISCALIZADORA, COM REGISTROS DE 

FORNECIMENTO EM MEMÓRIA DE MASSA DE, NO MÍNIMO, 15 (QUINZE) 

DIAS CONSECUTIVOS; E B) RECURSOS VISUAIS, TAIS COMO 

FOTOGRAFIAS E VÍDEOS. §2º UMA CÓPIA DO TOI DEVE SER ENTREGUE 

AO CONSUMIDOR OU ÀQUELE QUE ACOMPANHAR A INSPEÇÃO, NO ATO 

DA SUA EMISSÃO, MEDIANTE RECIBO. §3º QUANDO DA RECUSA DO 

CONSUMIDOR EM RECEBER A CÓPIA DO TOI, ESTA DEVE SER ENVIADA 

EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS POR QUALQUER MODALIDADE QUE PERMITA 

A COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. §4º O CONSUMIDOR TEM 15 

(QUINZE) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DO TOI, PARA INFORMAR À 

DISTRIBUIDORA A OPÇÃO PELA PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR E DEMAIS 

EQUIPAMENTOS, QUANDO FOR O CASO, DESDE QUE NÃO SE TENHA 

MANIFESTADO EXPRESSAMENTE NO ATO DE SUA EMISSÃO. § 5º NOS 

CASOS EM QUE HOUVER A NECESSIDADE DE RETIRADA DO MEDIDOR 

OU DEMAIS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, A DISTRIBUIDORA DEVE 

ACONDICIONÁ-LOS EM INVÓLUCRO ESPECÍFICO, A SER LACRADO NO 

ATO DA RETIRADA, MEDIANTE ENTREGA DE COMPROVANTE DESSE 

PROCEDIMENTO AO CONSUMIDOR OU ÀQUELE QUE ACOMPANHAR A 

INSPEÇÃO, E ENCAMINHÁ-LOS POR MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO 

PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. §6º A AVALIAÇÃO 

TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PODE SER REALIZADA PELA 

REDE DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS OU PELO LABORATÓRIO DA 

DISTRIBUIDORA, DESDE QUE COM PESSOAL TECNICAMENTE HABILITADO 

E EQUIPAMENTOS CALIBRADOS CONFORME PADRÕES DO ÓRGÃO 

METROLÓGICO, DEVENDO O PROCESSO TER CERTIFICAÇÃO NA NORMA 

ABNT NBR ISO 9001, PRESERVADO O DIREITO DE O CONSUMIDOR 

REQUERER A PERÍCIA TÉCNICA DE QUE TRATA O INCISO II DO § 1º" §7º 

NA HIPÓTESE DO § 6º, A DISTRIBUIDORA DEVE COMUNICAR AO 

CONSUMIDOR, POR ESCRITO, MEDIANTE COMPROVAÇÃO, COM PELO 

MENOS 10 (DEZ) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, O LOCAL, DATA E HORA DA 

REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA, PARA QUE ELE POSSA, CASO 

DESEJE, ACOMPANHÁ-LA PESSOALMENTE OU POR MEIO DE 

REPRESENTANTE NOMEADO. §8º O CONSUMIDOR PODE SOLICITAR, 

ANTES DA DATA PREVIAMENTE INFORMADA PELA DISTRIBUIDORA, UMA 

ÚNICA VEZ, NOVO AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

TÉCNICA DO EQUIPAMENTO. §9º CASO O CONSUMIDOR NÃO 

COMPAREÇA À DATA PREVIAMENTE INFORMADA, FACULTA-SE À 

DISTRIBUIDORA SEGUIR CRONOGRAMA PRÓPRIO PARA REALIZAÇÃO 

DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO, DESDE QUE OBSERVADO 

O DISPOSTO NO § 7º. §10. COMPROVADA A IRREGULARIDADE NOS 

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, O CONSUMIDOR SERÁ RESPONSÁVEL 

PELOS CUSTOS DE FRETE E DA PERÍCIA TÉCNICA, CASO TENHA OPTADO 

POR ELA, DEVENDO A DISTRIBUIDORA INFORMÁ-LO PREVIAMENTE 

DESTES CUSTOS, VEDADA A COBRANÇA DE DEMAIS CUSTOS.” DA 
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ALEGADA VERIFICAÇÃO UNILATERAL DA UNIDADE CONSUMIDORA. 

Alega a autora que a empresa requerida agiu de forma unilateral, 

procedendo com a vistoria da Unidade Consumidora, no entanto percebo 

que a requerida e até mesmo a autora se posicionam em linha reta ao 

confirmar que a autora assinou o TOI inclusive esteve presente a autora 

por ocasião da inspeção, para tanto a autora redigiu de próprio punho 

carta contestando de forma administrativa os valores faturados pela 

requerida. E no tocante a isto, vejamos que a requerente procurou 

administrativamente a requerida para tentar resolver a celeuma, no entanto 

não há o que se falar em ato unilateral praticado pela requerida. Por último, 

cabe ser dito que o termo de ocorrência emitido pelos funcionários da 

recorrente não constitui em simples ato unilateral, mas, sim, ato 

administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de 

presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, leciona o seguinte: “A presunção de legitimidade diz 

respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, 

presumem-se, até prova em contrário que os atos administrativos foram 

emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito 

aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os 

fatos alegados pela administração. Assim ocorre com relação às 

certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos 

dotados de fé pública." (Direito administrativo. 20. ed.. São Paulo: atlas, 

2007. p. 182/183).” Vejamos ainda que a requerida oportunizou a autora o 

direito a se defender, deu razão aos princípios constitucionais da ampla 

defesa e do devido processo legal. Caso discorde da cobrança ou da 

devolução dos valores, o consumidor pode apresentar reclamação por 

escrito à distribuidora em até trinta dias da notificação. A distribuidora, por 

sua vez, tem até quinze dias para responder ao consumidor. Em caso de 

indeferimento, o consumidor tem ainda o direito de formular uma 

r e c l a m a ç ã o  à  o u v i d o r i a  d a  d i s t r i b u i d o r a . 

h t t p : / / w w w . a n e e l . g o v . b r / c o m o - r e s o l v e r /

-/asset_publisher/3SAW3SarixVj/content/consumo-nao-faturado/655804?

inheritRedirect=false. A relação estabelecida entre as partes é de 

consumo, sobre a qual devem incidir as normas da Lei 8.078/90, mais 

especificamente os preceitos contidos no caput de seu artigo 14, que 

consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços. 

Em que pese a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), 

por si só, não ser considerada ilegal, não se pode considerar como 

absolutos os dados ali constantes. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA 

ELABORAÇÃO DO TOI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO 

DA PARTE AUTORA. 1. É certo que o procedimento de vistoria 

empreendido pela concessionária apelada, embora fundamentado em 

norma, carece de regularidade porquanto realizado unilateralmente, dele 

não participando o consumidor. 2. Porém, o histórico fornecido pela 

apelada indica consumo de 0Kwh, divergindo, frontalmente, da média de 

consumo anterior. 3. Ausência de prova do fato constitutivo do direito. 4. 

Súmula 330 do TJERJ: Os princípios facilitadores da defesa do consumidor 

em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o 

autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo 

do alegado direito. Sendo a prova dos autos confiável, seja quanto à 

irregularidade na medição, constatado, inclusive, desvio de energia 

elétrica, seja quanto à queda do consumo, apresenta-se legal o 

procedimento de recuperação de receita, correta a incidência do artigo 

130, III, Resolução nº 414/2010-ANEEL. Não bastasse isso, chama 

atenção a contabilização muito abaixo do normal o consumo de energia 

elétrica durante grande parte do período questionado, sem qualquer 

justificativa para tanto. E, evidentemente, quanto à contabilização a menor, 

trata-se de algo inteiramente impossível, inquestionável que o imóvel tem 

ocupação. Mais não é preciso dizer. No entanto deve ser considerado 

legal quando presente e observado os termos autorizadores para que tal 

elaboração seja realizada. Em síntese, tem-se expressiva constatação da 

irregularidade com apropriação indevida de energia elétrica, sem que haja 

qualquer razão para isso. A conjugação de (1) prova convincente quanto 

a irregularidades na medição e (2) queda do consumo, sem explicação 

plausível, convence da correção do procedimento de recuperação de 

consumo. Mesmo imputando-se à concessionária, por força do artigo 6º, 

VIII, CDC, o ônus probatório, esta atendeu, mais que satisfatoriamente, 

demonstrações que lhe cabiam. A isso tudo, destaca-se, novamente, em 

se tratando de responsabilidade pela aferição de consumo a menor de 

energia elétrica, desimporta a autoria. Relevante definir-se quem foi o 

beneficiário da inexata medição, já que este, obviamente, não poderia se 

locupletar indevidamente, sob pena de prestigiar-se o enriquecimento sem 

causa. Diante de tal contexto, inequívoco o cabimento da recuperação de 

receita. No que se refere ao cálculo do valor a ser recuperado, em se 

tratando de irregularidade na medição, decorrente de fraude, é o artigo 

130 da Resolução nº 414/2010-ANEEL que se há de aplicar, na medida em 

que, por ocasião da constatação da irregularidade já estava em vigor 

referido regramento. Por oportuno, transcrevo o citado dispositivo legal: 

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à 

recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre 

os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um 

dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma 

sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I – utilização do 

consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 

dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a 

alínea a do inciso V do § 1º do art. 129; II – aplicação do fator de correção 

obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III – utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV – 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V – 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à 

data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para 

recuperação da receita deve levar em consideração tal condição. 

Justificou a impossibilidade de adoção dos critérios antecedentes, 

esclarecendo, quanto àquele previsto no inciso I (utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora), “equipamento não instalado no 

endereço”, como também em relação ao inciso II (fator de correção), “fator 

de correção indeterminado devido a natureza da irregularidade e/ou 

unidade consumidora não apresenta cargas equilibradas” conforme se vê 

na peça de contestação. Ou seja, não merece reproche utilização do 

artigo 130, III, Resolução nº 414/2010-ANEEL. Assinalo, no mais, ser 

impraticável a adoção de outra forma de cálculo, em face da ausência de 

previsão normativa em tal sentido, não se podendo admitir que cada 

magistrado adote, ou a parte indique, o critério que entenda ser o mais 

adequado, à margem da regulamentação do setor. O afastamento dos 

critérios escolhidos pela autoridade administrativa somente tem lugar 

quando eivados de ilegalidade, quanto ao que não há prova nos autos. DA 

ALEGADA INEXISTÊNCIA DA FATURA ORA DISCUTIDA. O ponto de prova 

nesta demanda reside na existência ou não de dívida/fatura/valor cobrado 

pela concessionaria, que pudesse dar guarida a presente demanda, 

consequentemente, eventual condenação por perdas e danos e inclusive 

até mesmo por anotação indevida. Malgrado as assertivas do autor, tenho 

que se trata de verdadeira confissão à aventura jurídica que engendrou 

em desfavor do réu. Com relação à má-fé, cediço que ela não é 

presumida, mas deve ser comprovada. In casu, o próprio autor provou seu 

intento de litigar em má-fé, induzindo este juízo a erro e faltando com a 

verdade e, por isso, deve assumir as penas por seus atos. Nesse sentido 

é a jurisprudência: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VALOR FIXADO A TÍTULO DE 

ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDO. I - Desincumbindo o autor do ônus 

probatório concernente a fato constitutivo de seu direito, impõe-se a 

improcedência do pleito exordial, nos termos dos artigos 333, I e 396 da 

legislação processual civil. II - Se dos autos resultar demonstrada a 

alteração da verdade dos fatos, protelando o cumprimento de obrigação 

regularmente constituída, o pedido há de ser julgado improcedente, com a 
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condenação em litigância de má-fé. III - Não havendo condenação de 

mérito, os honorários do advogado são fixados nos termos do par. 4º, do 

art. 20, do CPC. Apelo conhecido e improvido."(Apelação Cível nº 

67396-4/188 (200201982999), 4ª Câmara Cível do TJGO, Goiânia, Rel. 

Des. Borges de Almeida. j. 27.02.2003, unânime, DJ 25.03.2003). DO 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Demonstrada a origem da 

dívida cujo qual restou provada e a tentativa do autor em locupletar-se 

ilicitamente, faltando com a verdade que deve servir de norte para todos 

os litigantes nos processos judiciais, perde-se o objeto à condenação do 

réu ao pagamento de indenização por danos morais, pois não existe dano 

e, consequentemente, culpa e nexo causal a ensejar o arbitramento da 

verba condenatória. Ou seja, esses elementos dos autos levam-me a 

concluir pela tese arguida pela ré em sua defesa. Apesar de não concluir 

que o erro na medição de consumo tenha ocorrido por ato do autor, certo 

é que o consumidor beneficiou-se de tal fato, ou seja, continuou utilizando 

o serviço, sendo direito da ré a recuperação do valor que deixou de 

receber. A pretensão do autor em livrar-se do pagamento do valor da 

recuperação, ao argumento de que ocorreu por erro da concessionária e 

ela deve arcar com o prejuízo beira a torpeza, ao passo que é princípio 

básico do direito que a ninguém é dado valer-se da própria torpeza para 

obter benefício. Consigno que tenho me deparado com diversas ações 

semelhantes, em que consumidores ajuízam demandas contra a 

concessionária por não concordarem com os aumentos de energia e 

valores retroativos cobrados, sendo rotineiramente comprovado pela 

empresa adulteração, defeito nos medidores de energia elétrica ou até 

mesmo ausência de medidor, no caso vertente ocorreu o defeito no 

terceiro elemento do medidor. Consequentemente, sendo correta a 

cobrança de recuperação, entendo inexistir culpa da ré pelos fatos, o que 

afasta a pretensão do autor ao recebimento de indenização por danos 

morais, bem como, ainda a redução dos valores faturados pela média. Ex 

positis: DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação 

de Indenização com pedido de TUTELA ANTECIPADA. DECLARO válido o 

TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado pela requerida, por estar 

presente os seus elementos autorizadores e ter a ré agido no exercício 

regular do direito. MANTENHO a tutela concedida ID nº 12454437 no 

sentido de que a ré abstenha-se de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora do requerente. CUSTAS 

PROCESSUAIS PELO AUTOR, cuja obrigação deverá ser suspensa na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC. CONDENO-O, outrossim, ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), considerando o baixo valor atribuído à causa, nos 

termos do art. 85, § 8º, do NCPC, ante o caráter não condenatório desta 

sentença, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo 

Civil[1]. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito [1] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002206-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOMINGAS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

RITA JULIETA DE CAMPOS (CONFINANTES)

PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DO MATO GROSSO/AGU 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JOSUÉ AMOZ (CONFINANTES)

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELIETE SANTINHA DA SILVA GONÇALVES (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1002206-54.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 62.331,78 ESPÉCIE: 

[Acessão]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCA 

DOMINGAS DE CAMPOS Endereço: RUA ANTÔNIO BENEDITO DE LIMA, 

(RES A CANELAS), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-400 

POLO PASSIVO: Nome: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA 

LTDA - ME Endereço: AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 989, - 

ATÉ 757/758, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-100 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) réu(s) acima qualificados, e 

EVENTUAIS INTERESSADOS em lugar incerto, e não sabido, para tomarem 

conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem 

como para habilitarem-se nos presentes autos, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste Edital, em cujo(s) nome(s) está transcrito o imóvel 

usucapiendo, para responder(em) a ação, no prazo legal, caso queira(m). 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário 

proposta por FRANCISCA DOMINGAS DE CAMPOS, em desfavor de 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA representada por 

sua sócia proprietária Ana Maria de Arruda Paula. Na petição inicial, a 

requerente afirma que exercem posse mansa, ininterrupta, pacífica, 

duradora e com animus domini do imóvel urbano situado no LOTEAMENTO 

JARDIM PAULA II, “QUADRA 88, LOTE 02”, com a metragem da área de 

360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) com registro no 

Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá – MT, sob a matrícula 

nº18.370, do livro 02, as fls. 01, em 04/11/1981. A autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, assim como, requer seja 

expedido o competente mandado ao Registro de Imóveis desta Comarca, a 

fim de que transcreva a sentença em nome da autora na respectiva 

matrícula. Em tempo, manifesta pelo interesse na realização de audiência 

de conciliação. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos. I – Cite-se aquele em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como todos os 

confinantes do referido imóvel; II – Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

citem-se os eventuais interessados em lugar incerto, caso hajam; III – Por 

meio eletrônico, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município 

(art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC); IV – Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis para que proceda a averbação da presente ação junto à matrícula 

do imóvel, objeto destes autos; V - Concedo, a autora a gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 27 de março de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli, Juiz de Direito". E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, BARTYRA ROSSANA MIYAGAWA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 

25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Bartyra Rossana Miyagawa 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada do mandado aos autos do processo. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005574-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUCAS MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO LAUDO JUNTADO AOS 

AUTOS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005514-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO LAUDO JUNTADO AOS 

AUTOS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019959-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. Z. (AUTOR(A))

JUCIELY DE SOUZA CINTRA ZANETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1019959-87.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Em atenção ao pedido de informações id. 29182301, reexamino 

a questão e entendo que não merece ser modificada a decisão recorrida 

de id. 27479660, cujos fundamentos, s.m.j., bem resistem às razões do 

recurso, de forma que a mantenho. Presto, em ofício que segue, as 

informações que me foram requisitadas por meio do Ofício de n. 

09/2020/GB2VC, o qual foi encaminhado por meio eletrônico, conforme 

recibo nestes autos. No mais, dou prosseguimento ao feito. Em virtude da 

declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo Coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, CANCELO 

a audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 
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de agosto de 2020, às 14h00min. Intimem-se os doutos patronos das 

partes para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, 

acompanhados das partes, sob pena de multa. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 26 de março de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002319-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

CLAUDINEIA LUCIMARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002319-71.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAUDINEIA LUCIMARA DA SILVA, E. S. D. S. O. REU: 

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E Vistos etc. Em virtude 

da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de 

agosto de 2020, às 10h40min. Cite-se, intimem-se e cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002996-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA EMILIA BULA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRO RICCI (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002996-04.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CAROLINA EMILIA BULA PEREIRA REU: CLAUDEMIRO RICCI 

Vistos etc. Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que classificou como pandemia a proliferação da doença causada 

pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a 

transmissão entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores 

do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, cancelo a audiência designada para hoje, e redesigno o ato para o 

dia 20 de agosto de 2020, às 15h40min. Intimem-se, observando que o 

requerido já fora citado no Id. 29371101, contudo o prazo para defesa 

começa a fluir a partir da audiência de conciliação. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000363-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO OAB - MT22602-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS DUMONT (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000363-25.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: W. A. 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Vistos etc. 

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que as 

decisões dos Ids. 20945740 e 21044553 encontram-se equivocadas, até 

mesmo porque a presente demanda trata-se de rito ordinário, contudo, 

duas situações induziu este juízo a erro, seja pelo pedido da parte autora 

(Id. 18545130), seja pela nominação desta ação posta como Execução. De 

outra banda, as decisões dos Ids. 1988225 e 3646318 determinou-se 

reiteradamente a retificação do registro dos autos, o que até a presente 

data não fora cumprida. Em assim sendo, procedo as seguintes 

deliberações: 1 – Pela terceira vez, determino a retificação da nominação 

da ação, fazendo constar AÇÃO DE COBRANÇA. 2 – Redesigno audiência 

de conciliação para o dia 20 de agosto de 2020, às 08h40min, devendo 

ser expedido mandado de citação/intimação no novo endereço indicado 

pelo autor, qual seja, Av. Filinto Muller, nº 10, quadra 201, bairro: Jardim 

Eldorado, cidade Várzea Grande/MT, CEP: 78.150-600. 3 – Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 25 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000629-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE GOMES MARCULINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000629-07.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RUBI REQUERIDO: FRANCIELLE GOMES 

MARCULINO Vistos etc. Considerando que restou prejudicada a audiência 

anteriormente marcada, uma vez que não houve retorno do ARMP, 

redesigno a conciliação para o dia 20 de agosto de 2020, às 08h20min. 

Intimem-se e cumpra-se, devendo ser expedido mandado de 

citação/intimação à parte requerida, devendo o Sr. Oficial de Jusiça 

cumprir a ordem de citação fora do horário, nos termos previstos no art. 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. A diligência já encontra depositada 

no Id. 19642852. Várzea Grande, 25 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018677-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINO DE CAMPOS NETO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1018677-14.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS REU: CARLINO DE 

CAMPOS NETO Vistos etc. Em virtude da declaração da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a proliferação da 

doença causada pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de 

evitar a transmissão entre servidores, magistrados, jurisdicionados e 

operadores do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de 

março de 2020, cancelo a audiência designada para hoje, e redesigno o 

ato para o dia 6 de agosto de 2020, às 16h40min. Intimem-se, observando 

que o requerido já fora citado no Id. 29026490, contudo o prazo para 

defesa começa a fluir a partir da audiência de conciliação. Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO
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Processo Número: 1017760-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G W CONSTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1017760-92.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A REQUERIDO: G W 

CONSTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA - ME Vistos etc. Em 

virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para hoje, e redesigno o ato para o dia 20 

de agosto de 2020, às 09h00min. Intimem-se, observando que o requerido 

já fora citado no Id. 28996388, contudo o prazo para defesa começa a fluir 

a partir da audiência de conciliação. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014215-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRO PIVETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1014215-14.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALESANDRO PIVETTA REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos 

etc. Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

que classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o 

dia 20 de agosto de 2020, às 09h40min. Intime-se os doutos patronos das 

partes para se fazer presente ao ato acima assinalado, acompanhado de 

seu preposto, sob pena de multa. A parte autora deverá apresentar 

impugnação à contestação, querendo. Prazo: 15 dias. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006006-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO TAVARES DE MELO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS OAB - MT8586-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006006-56.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALVARO TAVARES DE MELO FILHO REU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Intime-se a parte requerida para 

manifestar acerca do pedido de desistência do Id. 29288273. Prazo: 10 

dias. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção 

do feito. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014264-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JORGE PICCINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1014264-55.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIZ JORGE PICCINI REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos 

etc. Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

que classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o 

dia 20 de agosto de 2020, às 09h00min. Intime-se os doutos patronos das 

partes para se fazer presente ao ato acima assinalado, acompanhado de 

seu preposto, sob pena de multa. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006266-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABERSON LUIS SOTT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006266-36.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): FABERSON LUIS SOTT REU: MRV ENGENHARIA Vistos etc. 1 - 

Primeiramente, cadastre o advogado da requerida MRV no Sistema PJE. 2 - 

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para hoje, e redesigno o ato para o dia 6 

de agosto de 2020, às 17h00min. 3 - Intimem-se os doutos patronos das 

partes para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, 

acompanhados das partes, sob pena de multa. 4 - Constata-se que a 

requerida já apresentou contestação, pelo que deverá a parte autora 

apresentar impugnação, querendo. Prazo: 15 dias. 4 - Republique esta 

decisão a fim de que a parte requerida tome ciência desta determinação. 6 

- Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 26 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012553-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEDA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012553-15.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE REQUERIDO: 

MARIA LEDA DE FREITAS Vistos etc. Em virtude da declaração da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a 

proliferação da doença causada pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da 

necessidade de evitar a transmissão entre servidores, magistrados, 

jurisdicionados e operadores do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta 

nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a audiência designada para data 

de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de agosto de 2020, às 10h20min. 

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012116-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERANIL NILDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012116-71.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MERANIL NILDES DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para a data de hoje, e redesigno o ato para 

o dia 20 de agosto de 2020, às 13h20min. A requerida já foi citada, 

inclusive apresentou contestação no Id. 30663075, contudo seu patrono 

não está cadastrado no Sistema PJe, pelo que deverá ser feito pela Sra. 

Gestora Judiciária, republicando esta decisão. Intime-se e cumpra-se, com 

as providências necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014525-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA LOGISTICA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONY ELISANGELA ZUNOETA CASTRO 01782036105 (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1014525-20.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDIVALDO JOSE DA SILVA LOGISTICA EIRELI - ME REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., SIMONY ELISANGELA ZUNOETA CASTRO 

01782036105 Vistos etc. Em virtude da declaração da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a proliferação da 

doença causada pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de 

evitar a transmissão entre servidores, magistrados, jurisdicionados e 

operadores do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de 

março de 2020, cancelo a audiência designada para data de hoje, e 

redesigno o ato para o dia 20 de agosto de 2020, às 13h00min. Cite-se, 

intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019650-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDMAR NEVES DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1019650-66.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO EDMAR NEVES DE PAULA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Em virtude da 

declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de 

agosto de 2020, às 13h40min. Intimem-se os doutos patronos das partes 

para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, acompanhados das 

partes, sob pena de multa. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020095-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI BLATT LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1020095-84.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: FRANCIELI BLATT LOPES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Em virtude da 

declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de 

agosto de 2020, às 14h20min. Intimem-se os doutos patronos das partes 

para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, acompanhados das 

partes, sob pena de multa. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020348-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO PEREIRA LEITE NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1020348-72.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): PORFIRIO PEREIRA LEITE NETO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Em virtude da 

declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 
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servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de 

agosto de 2020, às 14h40min. Intimem-se os doutos patronos das partes 

para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, acompanhados das 

partes, sob pena de multa. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019557-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO RODRIGUES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1019557-06.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): TEODORO RODRIGUES NEVES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Em virtude da 

declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de 

agosto de 2020, às 11h00min. Intimem-se os doutos patronos das partes 

para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, acompanhados das 

partes, sob pena de multa. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019929-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1019929-52.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCOS ANTONIO DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Em virtude da 

declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de 

agosto de 2020, às 16h00min. Intimem-se os doutos patronos das partes 

para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, acompanhados das 

partes, sob pena de multa. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006156-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MORAES ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006156-08.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JAIRO MORAES ARAUJO REU: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc. Em virtude da declaração da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a 

proliferação da doença causada pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da 

necessidade de evitar a transmissão entre servidores, magistrados, 

jurisdicionados e operadores do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta 

nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a audiência designada para data 

de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de agosto de 2020, às 16h20min. 

Intimem-se os doutos patronos das partes para se fazerem presentes ao 

ato acima assinalado, acompanhados das partes, sob pena de multa. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 26 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002094-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANE KELLY DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para manifestarem acerca do Laudo Médico 

Pericial (Id. 25868106), no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003454-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO BOEIRA JACOBI JUNIOR (EXECUTADO)

VANESSA OLIVEIRA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003454-55.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I 

EXECUTADO: VANESSA OLIVEIRA RAMOS, HELIO BOEIRA JACOBI 

JUNIOR Vistos etc. 1 - Primeiramente, proceda a exclusão da executada 

Vanessa Oliveira Ramos, conforme determinado na decisão do Id. 

26615360. 2 – No mais, através do petitório acostado no Id. 29555375, o 

credor informa o não cumprimento do acordo entabulado nos autos com o 

executado Hélio Boeira Jacobi Junior, requerendo o prosseguimento da 

execução. Em sendo assim proceda a intimação do executado Hélio Boeira 

Jacobi Junior (citado – Id. 28434216), para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 
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CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. 3 – Deverá a parte autora efetuar o 

pagamento da diligência no prazo de 10 dias. 4 – Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 25 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003578-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003578-72.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALEXANDRE GONCALVES DE JESUS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Compulsando-se os autos, 

verifica-se que houve pedido de cumprimento da sentença com relação a 

condenação da litigância de má-fé (Id. 22261338). Assim, intime-se a parte 

autora/executada, para que efetue o pagamento do montante devido, 

conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC. Consigne-se 

que, após o transcurso do prazo sem o pagamento voluntário, o 

executado poderá apresentar impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC). 

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento 

de sentença. Várzea Grande, 25 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003067-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DOUGLAS DE SOUZA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003067-11.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): NILTON DOUGLAS DE SOUZA CABRAL REU: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Diante do teor da petição acostada no Id. 

22432615, por meio da qual a parte requerida informa que efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, e, tendo a parte autora informado 

a satisfação da dívida (Id. 22658512), proceda à transferência dos 

valores depositados judicialmente na conta única para a conta bancária 

indicada pelo advogado. No mais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Várzea Grande, 25 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004590-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DE SOUZA MIZAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004590-87.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JACKSON DE SOUZA MIZAEL REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Diante do teor da petição acostada no Id. 30671791, por meio 

da qual a parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, e, tendo a parte autora informado a satisfação da dívida (Id. 

30685067), proceda à transferência dos valores depositados judicialmente 

na conta única para a conta bancária indicada pelo advogado. O valor 

depositado no Id. 30671796 deverá ser destinado para a conta do Perito 

Judicial, devendo ser expedido o alvará respectivo. No mais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. Várzea Grande, 26 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020349-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINE MACIEL LEITE BELEM (AUTOR(A))

DAYAN MANOEL BRITO BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020349-57.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CELINE MACIEL LEITE BELEM, DAYAN MANOEL BRITO BELEM 

REU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos 

etc. 1 - Pendente de apreciação o petitório acostado no Id. 30100788. 

Analisando a decisão inicial, onde fora concedida a tutela provisória de 

urgência, bem assim a Notificação efetivada pelo Ministério Público, 

entendo pertinente o pedido da parte autora, haja vista que lhe foi dado o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para desocupação do imóvel até final 

do mês de outubro (30.10.2019). Oportuno que a parte requerida efetue o 

pagamento do aluguel a partir da data estipulada para a desocupação, 

qual seja, desde o mês de novembro/2019. Em sendo assim, intime-se a 

parte requerida para que efetue o pagamento dos alugueres referentes 

aos meses de novembro/2019 e dezembro/2019, bem assim das taxas 

condominiais, consignando que a partir de janeiro/2020, esta aumentou 

para R$ 300,00, devendo inclusive efetuar o depósito da diferença do mês 

de janeiro do corrente ano. Prazo: 5 dias. 2 – De outra banda, em virtude 

da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de 

agosto de 2020, às 15h00min. 3 - Cadastre-se os advogados das rés no 

Sistema PJE e republique-se a decisão. 4 - Intimem-se os doutos patronos 

das partes para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, 

acompanhados das partes, sob pena de multa. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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UNIVAR PIVA FADANELLI OAB - MT26474-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ANTONIO CINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001031-93.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA 

EXECUTADO: CLEBER ANTONIO CINI Vistos etc. 1 - Em atendimento ao 

petitório acostado no Id. 29541693, expeça-se ofício ao Banco Central do 

Brasil, cujo endereço encontra-se no referido petitório, solicitando as 

informações requeridas, assinalando o prazo de 10 dias para a resposta. 

2 – Indefiro a penhora de milhas aéreas em nome do devedor, conquanto 

possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto 

de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que 

permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e 

intranferível. 3 – Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UNIVAR PIVA FADANELLI OAB - MT26474-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ANTONIO CINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001031-93.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA 

EXECUTADO: CLEBER ANTONIO CINI Vistos etc. 1 - Em atendimento ao 

petitório acostado no Id. 29541693, expeça-se ofício ao Banco Central do 

Brasil, cujo endereço encontra-se no referido petitório, solicitando as 

informações requeridas, assinalando o prazo de 10 dias para a resposta. 

2 – Indefiro a penhora de milhas aéreas em nome do devedor, conquanto 

possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto 

de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que 

permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e 

intranferível. 3 – Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UNIVAR PIVA FADANELLI OAB - MT26474-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ANTONIO CINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001031-93.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA 

EXECUTADO: CLEBER ANTONIO CINI Vistos etc. 1 - Em atendimento ao 

petitório acostado no Id. 29541693, expeça-se ofício ao Banco Central do 

Brasil, cujo endereço encontra-se no referido petitório, solicitando as 

informações requeridas, assinalando o prazo de 10 dias para a resposta. 

2 – Indefiro a penhora de milhas aéreas em nome do devedor, conquanto 

possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto 

de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que 

permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e 

intranferível. 3 – Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002930-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURITA OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

MARTA OLIVEIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNERARIA DOM BOSCO LTDA - EPP (REU)

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002930-92.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): AURITA OLIVEIRA GOMES, MARTA OLIVEIRA DE MORAES 

REU: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA, FUNERARIA 

DOM BOSCO LTDA - EPP Vistos etc. O processo fora saneado (Id. 

16231042), inclusive realizada audiência de instrução (Id. 18175462), 

oportunidade onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte 

autora. Contudo, no ato, não houve o comparecimento das requeridas, 

conforme posto no próprio termo. No seguimento, as rés, compareceram 

no Id. 18912555, requerendo o chamamento do processo à ordem, ao 

argumento de que não foram intimadas do andamento processual, haja 

vista que a decisão não fora publicada, postulando que o processo 

retorne ao saneamento, designando nova data para a instrução 

processual. Pois bem. A certidão subscrita pela Sra. Gestora Judiciária no 

Id. 30580584, relata a veracidade dos fatos trazidos pelas rés, sendo 

necessária a redesignação do ato, bem assim a publicação da decisão. 

Desse modo, para que não aleguem cerceamento de defesa no futuro, 

CHAMO O FEITO À ORDEM tornando nula a audiência de instrução 

realizada no Id. 18175462, redesignando o ato para o dia 19 de agosto de 

2020, às 14h00min. Publique-se a decisão saneadora do Id. 16231042. 

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008502-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008502-24.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): TAIZA PIRES DE OLIVEIRA REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA 

COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS C/C 

PEDIDO DE LIMINAR E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

TAIZA PIRES DE OLIVEIRA em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S.A, 

aduzindo, em síntese, que firmou com a parte ré Contrato de Confissão e 

Novação de Dívida, contudo entende que existem valores sendo cobrados 

em duplicidade, bem assim que a atualização e juros cobrados pela ré são 

exorbitantes e por este motivo pretende a revisão do referido contrato. Em 

sede de tutela de urgência, requer que a ré se abstenha de inserir os 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela 

revisão contratual e a declaração de inexistência do débito. Ao final, 

requer pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela inversão 

do ônus da prova. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Pois 

bem. O instituto da tutela de urgência é gênero da qual são espécies as 

tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não 
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e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com 

base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No caso concreto, tem-se que o contrato 

firmado entre as partes trata-se de acordo para quitação de débitos 

pretéritos da autora e possui cláusulas previamente estipuladas, logo, não 

vislumbro possibilidade de conceder a tutela nos moldes perseguidos pela 

requerente, com fulcro nos fundamentos que passo a expor. A 

modificação das cláusulas contratuais demanda avaliação judicial no bojo 

da ação, isso para apuração do suposto abuso praticado, uma vez que há 

previsão contratual das taxas, forma de atualização e demais encargos 

acrescidos ao valor principal. Logo, se há ou não excesso, essa 

conclusão depende da dilação probatória para melhor esclarecimento da 

abusividade, sendo assim é de se concluir que a pretensão da parte 

autora não merece ser acolhida, posto que eventual negativação de seus 

dados constitui exercício regular de direito da instituição ré em caso de 

inadimplência. Portanto, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 

Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 30 de 

julho de 2020, às 09h40min constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO à parte autora os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC, 

bem como defiro a inversão do ônus da prova. Intimem-se e cumpra-se. 

Várzea Grande, 25 de março de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UNIVAR PIVA FADANELLI OAB - MT26474-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ANTONIO CINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001031-93.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA 

EXECUTADO: CLEBER ANTONIO CINI Vistos etc. 1 - Em atendimento ao 

petitório acostado no Id. 29541693, expeça-se ofício ao Banco Central do 

Brasil, cujo endereço encontra-se no referido petitório, solicitando as 

informações requeridas, assinalando o prazo de 10 dias para a resposta. 

2 – Indefiro a penhora de milhas aéreas em nome do devedor, conquanto 

possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto 

de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que 

permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e 

intranferível. 3 – Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UNIVAR PIVA FADANELLI OAB - MT26474-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ANTONIO CINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001031-93.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA 

EXECUTADO: CLEBER ANTONIO CINI Vistos etc. 1 - Em atendimento ao 

petitório acostado no Id. 29541693, expeça-se ofício ao Banco Central do 

Brasil, cujo endereço encontra-se no referido petitório, solicitando as 

informações requeridas, assinalando o prazo de 10 dias para a resposta. 

2 – Indefiro a penhora de milhas aéreas em nome do devedor, conquanto 

possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto 

de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que 

permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e 

intranferível. 3 – Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005883-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY ROSANGELA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005883-58.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I 

REQUERIDO: ROSELY ROSANGELA DOS REIS Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por Condomínio Terra Nova Várzea Grande I 

em desfavor de Rosely Rosângela dos Reis. Sustenta a parte autora que a 

requerida é legítima proprietária da casa 269, quadra J, do Condomínio 

Terra Nova Várzea Grande I, e que deixou de cumprir obrigação quanto 

aos pagamentos de taxas condominiais do período de 10/05/2017, 

10/06/2017, 10/07/2017, 10/08/2017, 10/09/2017, 10/10/2017, 10/11/2017, 

10/12/2017, 10/01/2018, 10/02/2018, 10/03/2018, 10/04/2018, 10/09/2018, 

10/10/2018, 10/11/2018, 10/12/2018, 10/01/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 

10/05/2019 e 10/06/2019, totalizando o débito no valor de R$ 7.762,61 

(sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos). 

Requereu, no mérito, a condenação da parte requerida ao pagamento das 

cotas condominiais vencidas e vincendas. Na decisão inicial (Id. 

21433141) foi designada audiência de conciliação, bem como determinada 

a citação da requerida. Devidamente citada (Id. 28434216), a audiência de 

conciliação restou prejudicada face o seu não comparecimento na 

solenidade. No Id. 30545053, encontra-se certificado o prazo de decurso 

de prazo sem apresentação da contestação. É relatório. Fundamento e 

decido. A priori, à inteligência do art. 344 do CPC, e ante a não 

apresentação de contestação pela parte requerida, DECRETO sua revelia, 

passando assim a surtir seus efeitos legais. Pois bem. Analisando os 

autos, constato que as questões postas a julgamento se resumem a 

questões de direito e de fato, estas demonstráveis pela via documental, 

sendo desnecessária a produção de prova em audiência. Logo, na forma 

do artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. A 

presente lide visa a cobrança de taxas condominiais. A revelia resulta é 

incontestável os fatos alegados na inicial, o que implica a procedência da 

ação, vez que o pleito do requerente encontra-se devidamente embasado 

nos documentos carreados aos autos, elucidando a este juízo a sua 

pretensão, sendo a procedência, como dito alhures, medida que se impõe. 

Salienta-se que a simples decretação da revelia não implica na 

procedência da demanda, sendo necessária a demonstração da 

constituição do direito pelo autor, situação que ocorrera nos autos, motivo 

pelo qual se acata ao pedido de procedência da demanda. Ante o exposto, 

e por tudo que mais consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a ação, com 

resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, para o fim de 

condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.374,66 (dois mil, trezentos e 

quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente as taxas 

condominiais de 10/05/2017, 10/06/2017, 10/07/2017, 10/08/2017, 

10/09/2017, 10/10/2017, 10/11/2017, 10/12/2017, 10/01/2018, 10/02/2018, 

10/03/2018, 10/04/2018, 10/09/2018, 10/10/2018, 10/11/2018, 10/12/2018, 

10/01/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019 e 10/06/2019, e aquelas 
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vencidas no decorrer do processo, acrescidas de juros de 1% ao mês, 

contados a partir do vencimento de cada parcela, correção monetária pelo 

INPC e multa moratória de 2%, conforme previsão do artigo 1336, § 1º, do 

Código Civil e do art. 323 do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida a pagar as custas e despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

de estilo. P. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 25 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015678-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1015678-88.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): BENEDITO DA SILVA GOMES REU: VIVO S.A. Vistos etc. 

Benedito da Silva Gomes ajuizou a presente Ação de Reparação por 

Danos Morais e Inexistência de Débitos em desfavor de Telefônica Brasil 

S/A, ambos qualificados. A parte requerente alega, em síntese, que ao 

tentar obter crédito no comércio local, fora surpreendido ao constatar que 

havia negativação em seu nome pela empresa requerida. No entanto, 

afirma desconhecer o débito em questão, sendo ele indevido, salientando 

não possuir outras restrições creditícias. Em sede de tutela, pleiteou pela 

retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, 

requereu a inexigibilidade do débito lançado pela requerida, bem como a 

condenação em ressarcir os danos morais causados. Requereu a 

inversão do ônus probante com base no art. 6º, VIII, do CDC, e os 

benefícios da gratuidade judicial. Na decisão inicial do Id. 25341863, fora 

indeferida a tutela pleiteada diante dos diversos registros de inadimplência 

em nome do autor. A audiência de conciliação foi inexitosa (Id. 28477240). 

A requerida apresentou contestação, arguindo preliminares de 

impugnação à gratuidade processual e ausência de documentos 

indispensável para a propositura da ação, e no mérito pugnou a 

responsabilidade de indenizar em danos morais, bem assim a inversão do 

ônus da prova, aduzindo que o autor era titular de linha telefônica desde 

17.12.2015 (065-99605-6021), adimplindo com as faturas no período de 

janeiro a abril de 2016, restando pendente os débitos de maio de junho do 

mesmo ano, sendo o débito originário de inadimplemento contratual, 

demonstrando os débitos através de telas de sistema, requerendo a 

aplicação da Súmula 385 do STJ. O requerente foi intimado e apresentou 

impugnação à contestação, aduzindo a ausência de provas apresentadas 

pela requerida, que justifique a negativação, bem como reitera o dever de 

indenizar em danos morais e a inversão do ônus da prova (Id. 28805076). 

Vieram os autos conclusos. É o necessário relatório. Fundamento e 

Decido. Primeiramente passo a análise das preliminares arguidas em 

contestação. Da impugnação do pedido de justiça gratuita. A parte 

requerente afirma que o requerido não faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, ao argumento de que poderia propor a presente demanda no 

Juizado Especial Cível, e optando por litigar na Justiça Comum, renunciaria 

tal benefício. Não há de ser acolhida a preliminar, isso porque o litigante, 

no caso o autor, pode optar entre o juízo comum, com todas as garantias 

processuais decorrentes da utilização do procedimento eleito e o juizado 

cível, com suas restrições. Ademais, o fato de a matéria estar elencada no 

âmbito de competência do juizado especial não exclui a possibilidade de 

ser proposta perante a justiça comum, tratando-se de simples 

possibilidade de escolha conferida à parte autora, a quem cabe eleger um 

dos sistemas processuais à sua disposição. Sendo assim, rejeito a 

preliminar e confirmo os benefícios da gratuidade processual ao autor. 

Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação Aduz a ré 

que o autor não apresentou comprovante de endereço recente em seu 

nome, limitando a juntar aos autos documento de terceiro e tal documento 

é indispensável para a propositura da demanda. Também não merece 

prosperar a preliminar, haja vista ter acostado aos autos, Id. 25332386, 

declaração da convivente do autor, sendo que convive maritalmente com a 

Sra. Simone da Silva Rodrigues, e em nome desta encontra-se a 

declaração do endereço. Ademais, o comprovante de endereço do autor 

não se afigura como documento indispensável à propositura da ação. 

Vejamos os ensinamentos do ilustre doutrinador Cândido Rangel 

Dinamarco: São documentos indispensáveis à propositura da demanda 

somente aqueles sem os quais o mérito da causa não possa ser 

julgado(DINAMARCO, Cândido Rangel." Instituições de Direito Processual 

Civil ", Vol. III, 5ª ed., São Paulo:Malheiros Editores, 2005, pp. 381/382) 

Portanto, considerando que o demandante preencheu os requisitos legais 

para a propositura dos presentes autos, notadamente porque na exordial 

e documentos que a instruem, consta a informação do endereço do autor, 

estando, portanto, suprida a exigência da legislação processual vigente. 

Colaciono o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMENDA DA 

INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO AUTOR. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. A 

ausência de apresentação de comprovante de endereço não implica em 

indeferimento da exordial, não competindo ao Judiciário exigir documentos 

não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, tal qual o 

comprovante de endereço. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 

SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apel 04799713320178090139, Relator: 

JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/10/2019, 6ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ de 08/10/2019) Do mérito Por serem 

prescindíveis novas provas, com arrimo no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo a conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença. Na inicial, o autor afirmou que seu nome e CPF foram incluídos 

em cadastro restritivo de crédito pelo réu, sem qualquer relação jurídica 

entre as partes. Verifica-se que o réu não apresentou nenhuma prova da 

regularidade da inscrição em cadastro restritivo de crédito, não tendo 

colacionado aos autos documentação a respeito do contrato entabulado. 

O único documento apresentado pelo réu é o conjunto de telas de 

sistemas e faturas eventualmente geradas pelo uso da linha telefônica. 

Não foi apresentado contrato assinado, documento utilizado para 

contratação ou qualquer documento do autor. Quanto ao cancelamento da 

inscrição e da declaração de inexistência do débito, tenho que o pleito 

deve ser atendido, posto que não restou comprovado que o serviço que 

originou o débito foi mesmo contratado. Necessário agora analisar se é o 

caso de condenação aos danos morais. Analisando atentamente os 

documentos colacionados aos autos, é possível constatar, ao contrário do 

alegado pelo autor na petição inicial, que há, além da anotação que se 

discute nos autos, outras 7 (no documento trazido pelo próprio autor – Id. 

25332388), promovidas por outros credores. Como visto, o autor não fez 

prova que os outros débito estão sendo judicialmente discutidos. Assim, 

além da anotação feita pelo réu junto Serasa/SPC - há outros 

apontamentos, determinados por pessoas jurídicas diversas e em datas 

distintas, fato suficiente para obstar a pretensão autoral. Com efeito, a 

existência de tais apontamentos revela-se capaz de afastar a presunção 

de ofensa à moral, porquanto já não gozava o autor de bom nome no 

mercado. Com tais registros nos cadastros de proteção ao crédito, o 

requerente não teve preocupação em honrar os compromissos 

financeiros assumidos e zelar pelo nome. Está demonstrado, portanto, que 

é devedor contumaz. Assim, não pode, agora, exigir que o réu se 

responsabilize por supostos danos a ele causados, pela manutenção de 

mais uma entre outras negativações. Para que se proteja a honra, a 

imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta traga 

incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte não 

cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. A moral de uma 

pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a ponto de 

considerar, como pretende o requerente, que ela esteja maculada somente 

por ato da requerida, sendo que, na mesma época, tinha outras condutas 

desabonadoras. O conceito de moral e de honra - valores de extrema 

subjetividade do ser humano - na hipótese foi relegado a um critério 

eminentemente objetivo, onde a busca de uma vantagem financeira visa a 

compensação de eventual dissabor causado à parte autora, pela 

impossibilidade de efetivar uma compra no comércio. Não se nega, com 

certeza, que o dano moral deva ser indenizado; não. O que se pretende é 

que o conceito do que seja moral não se torne uma afronta ao Direito e à 

Justiça. E estes autos estão a demonstrar como a "indústria do dano 

moral" viceja nos tribunais deste País. Qualquer suscetibilidade ou melindre 

virou motivo a ensejar indenização por dano moral, com o que não se pode 
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compactuar. Destarte, o autor não goza de idoneidade financeira, visto 

que não havia cumprido outras obrigações pecuniárias assumidas perante 

outras pessoas jurídicas, pelo que não há que se falar em dano na 

hipótese vertente, e via de consequência, em indenização. Ademais, 

recentemente, a 4ª Turma do STJ, por maioria, proveu recurso especial de 

instituição financeira para afastar condenação por dano moral em razão 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, aplicando a Súmula 

385. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ 

PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. 

DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. 

SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de determinada inscrição 

em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização 

por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de 

apreciação judicial. 2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, 

autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação 

para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas 

alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua 

parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ). 3. No caso 

concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado 

superveniente de decisão desfavorável ao devedor em outro processo, 

afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições 

pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ. 4. 

Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial. (STJ – 

Recurso Especial nº 1.713.376/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – 

17.12.2019) Conforme o julgado, a ilegitimidade de determinada inscrição 

em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização 

por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de 

apreciação judicial, afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual 

dispõe que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Do dito julgado, ainda se 

extrai: Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora, é correto o 

entendimento do TJSP no sentido de que, até o reconhecimento judicial 

definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como 

legítima a anotação feita pelo credor nos cadastros restritivos. Desta 

forma, não há que se falar em pagamento de indenização por danos 

morais em favor do requerente. Nesse contexto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para tão somente declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 229,96 (duzentos e vinte e nove 

reais e novena e seis centavos), referente ao contrato nº 0266923034. 

Verificando presentes os requisitos legais, concedo a tutela de urgência 

pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a exclusão dos dados do autor dos 

órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais) limitada ao valor de R$ 3.000,00. Por conseguinte, julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Arbitro honorários advocatícios em 15% (quinze 

por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC. 

Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e 

honorários advocatícios, ora arbitrados, na proporção de 50% (cinquenta 

por cento). No entanto, tais exigência fica suspensa à parte autora, nos 

termos do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez lhe fora concedido os benefícios 

da justiça gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P. R. Cumpra-se. Várzea Grande, 25 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004363-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BIZERRA DE ASSIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004363-68.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDUARDO CARLOS BORGES REU: JOAO BIZERRA DE ASSIS Vistos. 

Considerando a Resolução n. 313 de 19 de março de 2020 do Conselho 

Nacional de Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos 

processuais até o dia 30.04.2020, como medida de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, suspendo a realização da audiência designada nestes 

autos, devendo os autos virem-me imediatamente conclusos para 

redesignação do ato quando normalizado o funcionamento das atividades. 

Ficam as partes intimadas por meio de seus advogados constituídos nos 

autos. Às providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000650-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YORRANNA MAYARA RIBEIRO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que promova os atos 

necessários visando a distribuição da carta precatória expedida no Id 

28972980, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000012-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006298-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO UREBE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para manifestação a respeito do 

oficio retro (Banco do Brasil). Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005929-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN GONCALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

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

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001053-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIA FLORES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES OAB - MT4626-O 

(ADVOGADO(A))

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes a respeito da baixa dos autos ao 

Juízo de origem, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003303-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes a respeito da baixa dos autos ao 

Juízo de origem, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001750-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE ANCORA MT IMPORTADORA EXPORTADORA DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PECAS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA OAB - SC17850 

(ADVOGADO(A))

IRINEU GALESKI JUNIOR OAB - PR0035306A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RODRIGO OGIWARA SILVEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes a respeito da baixa dos autos ao 

Juízo de origem, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013688-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019220-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE FERNANDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018873-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG CENTER ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010981-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI RICARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CARLOS FREITAS FERREIRA (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013429-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA ISABEL SOARES (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018752-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))
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FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCENE DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010567-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015037-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JHONY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT18368/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015037-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JHONY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT18368/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020272-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR OLIVEIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a repeito da contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018104-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. M RAMOS COMBUSTIVEIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - DF10524-A (ADVOGADO(A))

FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI OAB - MT7140-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASMO APARECIDO DA SILVA (REU)

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REU)

LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTORIA MARIA DOS SANTOS OAB - MT27864/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a repeito da contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005732-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENILDA XAVIER DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para manifestar-se de 

prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010613-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PEREIRA SANTANA (AUTOR(A))

JESSICA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

Outros Interessados:

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA NETO (CONFINANTES)

VANUBIA NEVES MARTINS DE JESUS (CONFINANTES)

DAVID MELO DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para manifestar-se de 

prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005890-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NORIANE CRISTINA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT14962-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (EXECUTADO)

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT14272-O 

(ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para manifestar-se de 

prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1002660-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

FABIO DE MELO MARTINI OAB - RN14122 (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para manifestar-se de 

prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001558-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS RODRIGUES (EXEQUENTE)

MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENELICE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893-O (ADVOGADO(A))

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - MT19828/O (ADVOGADO(A))

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para manifestar-se de 

prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000924-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. R. (REQUERENTE)

T. A. R. (REQUERENTE)

LIDIANA CRAVO DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora ,para manifestar-se a 

respeito da petição, pagamento da condenação, valendo seu silencio 

como concordância tácita e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002509-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIDE TONHOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (EXECUTADO)

POSTAL SAÚDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MG74659 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora ,para manifestar-se a 

respeito da petição, pagamento da condenação, valendo seu silencio 

como concordância tácita e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005110-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS COSTA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora ,para manifestar-se a 

respeito da petição, pagamento da condenação, valendo seu silencio 

como concordância tácita e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015560-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCILENE ROSA MARQUES VIEIRA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004363-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BIZERRA DE ASSIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004363-68.2016.8.11.0002 

AUTOR: EDUARDO CARLOS BORGES RÉU: JOAO BIZERRA DE ASSIS 

Vistos etc. Compulsando os autos observo que o requerido ajuizou ação 

de usucapião nº 1002203-70.2016.8.11.0002 que se encontra em trâmite 

perante esta Vara, visando à aquisição da propriedade do imóvel da lide. 

Assim, tenho que o sobrestamento desta demanda é medida que se impõe. 

A propósito, o art. 313, V, “a”, do CPC prevê o seguinte: “Art. 313. 

Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) 

depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência 

ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro 

processo pendente.” Dessa forma, considerando que o autor até o 

presente momento sequer foi citado na ação de usucapião proposta pelo 

requerido, conforme verifiquei em pesquisa junto Processo Judicial 

Eletrônico - PJE, evidente a existência de questão prejudicial externa, a 

qual impõe a suspensão deste feito até que as ações se encontrem em 

fase de decisão saneadora. Portanto, visando evitar decisões conflitantes 

entre as demandas que tem em comum o mesmo objeto, qual seja o imóvel 

descrito nos autos, determino o sobrestamento do feito, até que a ação de 

usucapião esteja apta para decisão saneadora. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001119-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. LOPES JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001119-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

M. LOPES JUNIOR - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Compulsando os autos, verifico 

que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, 

ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos 

probatórios para formação do juízo de convicção, notadamente no que se 

refere às condições técnicas de consumo de energia elétrica na referida 

unidade consumidora, de modo que à vista do poder instrutório do 

magistrado, conforme dispõe o art. 370 do CPC, entendo ser de extrema 

relevância a produção de Prova Técnica, razão porque passo ao 

saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Com efeito, não havendo preliminares a 

serem consideradas, tenho o processo como saneado. Dos pontos 

controvertidos De acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os 

pontos controvertidos como sendo: a) se as instalações elétricas da parte 

requerente se encontram de acordo com requisitos técnicos exigidos para 

o consumo de energia elétrica que a empresa demanda; b) se a alegada 

interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

da requerente ocorreu em virtude de eventuais irregularidades em suas 

instalações; c) se houve rompimento de um cabo de alta tensão da rede 

de iluminação pública no dia 19/07/2017 e se essa foi a causa da queima 

dos equipamentos eletrônicos da autora e, d) o dever de indenização e o 

seu quantum. Das Provas Diante da natureza da controvérsia, determino 

de ofício, a produção de prova pericial, bem como defiro a produção de 

prova oral consistente na oitiva de testemunhas formulada pela parte 

requerida (id. 26977040), pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Assim, nomeio como perito o 

engenheiro eletricista Dionizio Alves de Souza, que poderá ser encontrado 

na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do Mirante, 

Bloco 10, Apartamento 203, Carumbé, Cuiabá/MT, e-mail: 

dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

nomeação. Intime-o para aceitar a nomeação, consignando que no prazo 

de 05 dias deverá informar o valor dos honorários que entende devido 

(art. 465, § 2º, inciso I, CPC). Apresentada a proposta de honorários, 

intimem-se as partes para se manifestar sobre ela no prazo de 05 dias 

(art. 465, § 3º, CPC). Fixados os honorários, intimem-se as partes para 

depositar o seu valor integral (art. 95, caput, do CPC), o qual será rateado 

entre ambas, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por 

cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e 

depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, 

art. 465, CPC). Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A, B e C”, devendo, ainda, o 

expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para eventual 

designação de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009749-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009749-74.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

SUELI FERREIRA DA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos. Sueli Ferreira da Silva 

propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais em face de Telefônica Brasil S.A, aduzindo, em suma, que 

ao tentar realizar compras no comércio local teve o seu crédito negado, 

em virtude de seu nome estar inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/Serasa) pela parte requerida por um suposto débito no importe de R$ 

236,05 (duzentos e trinta e seis reais e cinco centavos) adstrito ao 

contrato de n. 0247509681. Aduz que desconhece o débito em questão, 

razão pela qual requereu liminarmente a retira do seu nome do banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito e no mérito requere que seja 

declarada inexigível a dívida cobrada pelo requerido, retirando seu nome 

definitivamente do rol de inadimplentes e a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 

39.114,00 (trinta e nove mil cento e quatorze reais). Com a inicial vieram 

documentos. Em seguida foi deferida a liminar pleiteada na inicial (Id. 

22664155). Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 26567219). A 

requerida apresentou contestação instruída com os documentos de (Id. 

2759884 e 27579886), na qual a requerida impugnou os benefícios da 

justiça gratuita deferidos a autora e alegou a impossibilidade de inversão 

do ônus da prova e a ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda. No mérito, aduz a impossibilidade de inversão do 

ônus da prova e ressalta que a autora não buscou solucionar 

administrativamente a questão. Ainda, afirma que a autora contratou 

serviços de telefonia mediante a habilitação da linha telefônica sob os 

números 65 – 9.9935-8040 em 18/05/2015 no pacote de serviços, porém 

ela deixou de efetuar o pagamento das gerando o débito questionado nos 

autos. Alega que em virtude de inadimplência no pagamento das faturas 

pela parte autora a linha telefônica foi cancelada em 27/08/2016 e que o 

apontamento do nome do autor no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito ocorreu no exercício regular do direito. Afirma inexistir 

dano moral na cobrança, pois esta é devida por conta da ausência de 

contraprestação pelo serviço disponibilizado consiste no pagamento das 

faturas, porém alternativamente aduz que em uma eventual condenação, a 

indenização deve ser fixada no valor correspondente ao débito discutido 

nos autos. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação (Id. 28564801). As 

partes foram intimadas para manifestarem a respeito das provas que 

ainda pretendiam produzir, porém permaneceram inertes. Após os autos 

vieram conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da impugnação a justiça 

gratuita A requerida afirma que demanda por ser uma ação de menor 

complexidade deveria ter sido distribuída perante o Juizado Especial Cível, 

no qual não há necessidade de recolhimento de custas e taxas judiciárias, 

porém ao ingressar na Justiça Comum a autora renuncia à assistência 

judiciária gratuita, motivo pelo qual deverá ser intimada para recolher as 

custas processuais. Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o 

pedido elaborado para revogar a concessão do benefício de gratuidade 

judiciária, tendo em vista que ao propor a ação na Justiça Comum a autora 

não renunciou à assistência judiciária gratuita seja de forma tácita ou 

explícita, pelo contrário há pedido expresso nos autos para a sua 

concessão. Ademais, já existe nos autos declaração de hipossuficiência 

da autora, conforme se observa no id. 22510875, sendo certo que o 
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documento possui presunção de veracidade, prevalecendo até prova em 

contrário, ônus do qual a autora não se desincumbiu. A esse propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação 

da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa 

questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita 

concedida à autora. Da ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda Alega a parte requerida que ocorreu um vicio 

processual, uma vez que a parte autora não instruiu a inicial com 

comprovante de residência em seu nome, bem como afirma que o autor 

deixou de juntar nos autos consulta realizada junto ao órgão de proteção 

ao crédito, motivo pelo qual deve o autor ser intimado para apresentar 

comprovante de endereço em seu nome e consulta extraída no balcão dos 

órgãos de proteção ao crédito, pois o documento apresentado não possui 

legitimidade as informações ali descritas. O pedido para intimação do 

requerente para apresentar extrato emitido pelo SPC, SERASA ou CDL 

local não é medida que se impõe. Isso porque, a própria requerida em sua 

contestação reconhece a existência do débito e a negativação deste, 

razão pela qual não há qualquer dúvida acerca da veracidade das 

informações lançadas no documento de Id. 22510878. Assim, afasto a 

presente preliminar. Do mérito A ação foi ajuizada com base em inscrição 

do nome do requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito feito pela requerida em razão do débito no importe de R$ 236,05 

(duzentos e trinta e seis reais e cinco centavos) adstrito ao contrato de n. 

0247509681, que supostamente se encontrava em nome do autor. 

Analisando os autos, verifico que a razão está com a requerente, uma vez 

que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação 

jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado. Isso porque, 

instaurado o contraditório com a citação da requerida, ela descurou de 

trazer aos autos o suposto contrato celebrado entre as partes, bem como 

deixou de comprovar a relação sub judice. Outrossim, as faturas e telas 

supostamente retirados do sistema operacional da requerida (Ids. 

27579884 – páginas 10/13 e 27579886) não comprovam a existência de 

liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente. A esse 

propósito: INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO 

CDC). Reclamada que não apresentou qualquer documento assinado pela 

reclamante, nem cópia da gravação das ligações que pudessem 

demonstrar sua anuência na contratação dos serviços cobrados. Além 

disso, também não demonstrou a licitude da tarifa na fatura da reclamante. 

Ressalte-se que as telas de computador anexadas ao processo não 

servem como prova, podendo ser alteradas unilateralmente, ao talante da 

companhia (...). (TJ-PR - RI: 000037061201281601550 PR 

0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 20/02/2015). Ora, a requerida não trouxe qualquer documento 

que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegados, ônus 

que lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer prova negativa. Portanto, 

sem a prova dos fatos, as alegações do requerido se tornam frágeis e 

inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso 

II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do 

CPC/1973. Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do 

ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e a ré têm o 

ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Portanto, havendo provas de que a 

autora não se beneficiou com os serviços prestados pelo requerido a 

dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que indevida. Diante 

disso, é de ser declarada a inexistência do débito, no importe de R$ 

236,05 (duzentos e trinta e seis reais e cinco centavos) adstrito ao 

contrato de n. 0247509681, excluindo-se, definitivamente, a restrição 

creditícia. Assim, uma vez que o requerido não trouxe à baila elementos 

que corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que a 

inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito foi indevida 

e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 

165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, o 

direito ao nome, meio por excelência através do qual se manifesta à 

identidade pessoal, é a mais rica e importante divulgação do direito à 

indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por 

dano moral o lançamento indevido e injusto de nome de consumidor junto a 

cadastro de órgãos que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a 

negligência e a falta de zelo do requerido em, indevidamente, inserir o 

nome do autor na lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização. 

Desta forma, o dano moral decorrente do constrangimento causado ao 

demandante pelo ato ofensivo praticado pelo requerido deve ser reparado. 

Ressalto, ainda, que a alegação do requerido quanto à existência de 

outros registros de negativação em nome da parte autora não se mostra 

suficiente para afastar o seu dever indenizar, tendo em vista que tais 

apontamentos são posteriores ao cadastro realizado indevidamente por 

ele, conforme se observa no extrato de id. 22510878. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. Dano 

moral. O caso dos autos retrata a ocorrência do dano moral puro, cuja 

prova cinge-se à existência do próprio ato ilícito, configurando abalo à 

honra objetiva da parte autora. Existência de outro apontamento. A 

existência de outro registro desabonador, posterior à data da inscrição 

negativa realizada pela demandada, não afasta o direito da parte autora de 

ser indenizada pelo dano extrapatrimonial sofrido. Repetição do indébito na 

forma dobrada. Descabida a repetição em dobro, uma vez que não há 

prova do efetivo pagamento. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70058752155, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 22/05/2014) 

Portanto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor 

indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em consequência da lesão”[1]. Dessa feita, atento às 

circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a 

responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, considerando as 

condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos 

pelo autor, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos 

a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável. Em suma, 

tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano 

Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento do 

réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de 

Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[2]. No mesmo caminho 

trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar 

o valor da indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, 

de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante 

sirva de fonte de locupletamento fácil[3]”. Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor 

R$ 236,05 (duzentos e trinta e seis reais e cinco centavos) adstrito ao 

contrato de n. 0247509681 e condenar a requerida ao pagamento em 

favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano 

moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 26/09/2016 
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(Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos. Considerando que 

“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 

326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo 

do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 

3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio 

Santos. [3] 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - 

Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de 

Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario, 

sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010425-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIN MARQUES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010425-56.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES REQUERIDO: MARLIN MARQUES 

SILVA Vistos. Diocese de São Luiz de Cáceres propôs a presente ação 

de obrigação de fazer em desfavor de Marlin Marques Silva, aduzindo, em 

síntese, que em 06/08/2004 realizou a venda do imóvel registrado na 

matrícula nº 588 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande para a 

requerida, porém após anos tomou conhecimento que o imóvel ainda se 

encontrava registrado em seu nome, razão pela qual notificou 

extrajudicialmente a requerida para que a requerida realizasse a 

transferência do imóvel, porém não obteve êxito. Assim, após expor a sua 

fundamentação jurídica requereu a condenação da requerida a proceder 

com a transferência do imóvel para o seu nome. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de ids. 16688304 a 16688319. A audiência 

de conciliação restou infrutífera (id. 17688429). A requerida apresentou 

contestação no id. 18124170, a qual veio acompanhada dos documentos 

de ids. 18124172, 18124174 e 18124176, na qual impugnou o valor da 

causa atribuído a demanda e no mérito afirma que a parte autora não 

realizou a entrega da documentação necessária para realizar a 

transferência do imóvel, sendo que o contrato exige obrigações 

recíprocas que não foram cumpridas pela parte autora. Ainda, realizou 

pedido contraposto para que a requerente seja compelida a fornecer toda 

a documentação necessária para a lavratura da escritura pública de 

compra e venda de imóveis. Na decisão de id. 21131946 foram fixados os 

pontos controvertidos da demanda e designada audiência de instrução e 

julgamento. Na audiência de instrução e julgamento a parte requerida 

juntou aos autos cópia da matrícula do imóvel comprovando a 

transferência de titularidade do bem para a requerida (ids. 22196194 e 

22196193). Em seguida a parte autora foi intimada para manifestar acerca 

da eventual perda do objeto (id. 25358820), porém permaneceu inerte. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da 

justiça em favor da requerida. Anote-se. Da análise detida da pretensão 

contida na petição inicial vislumbro que os requisitos da tutela jurisdicional 

almejada deixaram de ser preenchidos, o que leva a extinção da demanda, 

por falta de interesse processual. Isso porque, a requerida comprovou 

nos autos ter realizado a averbação da transferência do imóvel, conforme 

se observa da matrícula juntada no id. 22196193. Diante deste cenário, 

fica evidenciada a perda superveniente do objeto da presente ação de 

obrigação de fazer, inexistindo, assim, qualquer utilidade a parte autora a 

continuação deste feito. De fato, não resta outra alternativa a não ser 

reconhecer a falta de interesse processual superveniente. Logo, a 

extinção desta ação é medida que se impõe. Com estas considerações, 

verificada a falta de interesse processual superveniente, JULGO EXTINTA 

a presente ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI 

do CPC. Com alicerce no princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, 

fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, 

CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez 

que lhe foi deferido os benefícios da justiça gratuita. Transitado em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às providencias 

necessárias. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010276-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSO JUNGLES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010276-60.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ODNILSO JUNGLES RIBEIRO REU: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO 

FERREIRA LTDA - ME Vistos, Odnilson Jungles Ribeiro propôs a presente 

ação rescisória c/c indenização por danos morais e materiais em face de 

Empreendimentos Imobiliário Ferreira Ltda. (Metelo Campos Imóveis Ltda.), 

alegando, em síntese, que adquiriu três lotes da empresa requerida, cada 

um pelo valor de R$ 33.000,00, parcelado em 120 meses no valor mensal 

de R$ 275,00, tendo pagado, ainda, a importância de R$ 6.000,00 de 

corretagem. Todavia, ao ir visitar os lotes adquiridos constatou que havia 

uma construção de muro e ao questionar uma pessoa que estava no local, 

foi informado de que os lotes haviam sido vendidos para terceiros. Diante 

de tais fatos, requer a rescisão dos contratos de compra e venda e a 

condenação da requerida a devolução dos valores desembolsados no 

importe de R$ 15.825,00, mais danos morais no valor de R$ 10.000,00. 

Com a inicial vieram documentos. Designada audiência de instrução, esta 

restou inexitosa (id. 17505628). A contestação foi apresentada no id, 

17981139, que veio instruída com documentos, por meio da qual a 

requerida impugnou a justiça gratuita concedida ao autor e no mérito disse 

que o autor ao adquirir os lotes assumiu o compromisso de pagamento do 

valor total de R$ 99.000,00, porém efetuou o pagamento de apenas R$ 

3.355,63, o que corresponde a apenas 04 parcelas de cada contrato. 

Afirmou, ainda, que não promoveu a venda dos lotes para terceiro, mas 

sim que o autor deixou de cuidar e zelar dos lotes que havia adquirido, 

deixando que terceiro invasores neles adentrassem. Destacou que o autor 

não comprovou que a contestante teria promovido a venda dos lotes para 

terceiro e que o autor, a bem da verdade, encontra-se inadimplente desde 

setembro/2015 e propôs a presente ação para se eximir de pagar os 

restantes das parcelas vencidas, bem como da multa contratual. 

Asseverou possuir o direito de retenção de 25% sobre os valores pagos 

pela parte autora e que a cobrança da comissão de corretagem constitui 

conduta regular e lícita. Ao final requereu seja declarado rescindido o 

contrato de compra e venda dos lotes, garantindo-se, contudo, a retenção 

de 25% sobre o valor pago pelo autor. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 19856341. O processo foi saneado na 

decisão de id. 24351794, oportunidade em que foi mantida a justiça 

gratuita deferida ao autor, fixados os pontos controvertidos e deferida a 

produção de prova oral. Contudo, a parte requerida não arrolou 

testemunha e a parte autora o fez de maneira intempestiva, sendo assim 

cancelada a audiência de instrução conforme decisão de id. 26242785. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Pretende a 

parte autora a rescisão do contrato de compra e venda de lotes firmado 

entre as partes com a consequente condenação da parte requerida ao 
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pagamento do valor de R$ 15.825,00 (quinze mil oitocentos e vinte e cinco 

reais) referente as parcelas já adimplidas e a comissão de corretagem, 

bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de danos 

morais no importe de R$ 10.000,00. Pois bem. O art. 475, do Código Civil, 

dispõe quanto a possibilidade da parte lesada pelo inadimplemento 

requerer a resolução do contrato: “a parte lesada pelo inadimplemento 

pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o 

cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e 

danos”. Sobre o tema, confira os ensinamentos do civilista Orlando 

Gomes: “Nos contratos bilaterais a interdependência das obrigações 

justifica a sua resolução quando uma das partes se torna inadimplente. Na 

sua execução, cada contratante tem a faculdade de pedir a resolução, se 

o outro não cumpre as obrigações contraídas. Esta faculdade resulta de 

estipulação ou de presunção legal. Quando as partes acordam-na, diz-se 

que estipulam o pacto comissório expresso. Na ausência de estipulação, 

tal pacto é presumido pela lei, que subentende a existência da cláusula 

resolutiva. Neste caso, diz-se que é implícita ou tácita.” [1] Dessa forma, a 

controvérsia da presente lide reside em saber se a requerida promoveu a 

venda em duplicidade dos lotes objeto da transação firmado entre as 

partes, constituindo tal fato inadimplemento contratual capaz de ensejar a 

rescisão do contrato por culpa da requerida. Nesse contexto, observo que 

a parte autora não trouxe em sua inicial prova documental contundente 

que evidenncie a venda dos imóveis a terceiros. Aportou fotos de lotes 

que não se pode precisar serem, de fato, os objetos na negociação de 

compra e venda celebrada entre as partes. Outrossim, oportunizada a 

produção de prova oral a parte autora apresentou rol intempestivo de 

testemunha, além de não ter realizada a intimação da única testemunha 

indicada, descurando, assim, de comprovar a alegada venda do imóvel em 

duplicidade. Além disso, urge dos autos que a parte autora efetuou o 

pagamento de poucas parcelas dos contratos de compra e venda, 

deixando de cumprir a avença ainda no ano de 2015 e, depois de 

decorrido mais de 03 anos da sua inadimplência, comparece em juízo 

alegando descumprimento contratual por parte da requerida, quando 

evidentemente fora a.parte autora quem dera causa a rescisão da 

avença. Muito embora alegue que deixou de efetuar o pagamento das 

demais parcelas em virtude da venda dos imóveis para terceiro, como dito, 

tal alienação não restou demonstrada nos autos. Aliás, tampouco informou 

o autor quando tomou conhecimento dessa suposta venda para terceiro a 

fim de que fosse possível averiguar se na mesma época que interrompeu 

os pagamentos das parcelas. O que se tem, contudo, dos autos são só 

fotos datadas de meados do ano de 2018, ou seja, muito distante do ano 

de 2015. Portanto, diferentemente do alegado pela autora em sua inicial 

não há nos autos provas de que a requerida tenha incorrido em qualquer 

irregularidade na relação contratual estabelecida entre as partes que 

justifique a rescisão do contrato por culpa da empresa requerida. Portanto, 

o autor desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973, tendo em vista 

que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Assim, apesar de haver presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pelo requerente, ele não comprovou que a 

empresa requerida tenha de forma arbitrária promovida a venda para 

terceiro dos mesmos lotes comercializado ao autor. Logo, inexiste 

inadimplemento contratual por parte da requerida capaz de culminar na 

rescisão do contrato por sua culpa, mas sim inadimplemento por parte do 

autor, o que impõe seja acolhida a pretensão de rescisão contratual, até 

porque a empresa requerida a isso não se opõe, porém mediante o 

reconhecimento da culpa por parte do autor. Por consequência, inexiste 

também conduta ilícita que possa ser atribuída à parte requerida capaz de 

ensejar a pretensão dano moral descrito na inicial, subsistindo apenas o 

direito de devolução dos valores pagos. Nesse ponto, pugnou a parte 

requerida pela retenção de parte dos valores pagos, contudo inexiste 

cláusula contratual nesse sentido, o que impede a retenção perquirida. 

Nesse sentido: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. 

RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE 

PACTUAÇÃO. Não se justifica a retenção de valores como penalidade 

quando o contrato não contém cláusula penal - Circunstância dos autos 

em que se impõe reconhecer a rescisão do contrato e determinar o 

retorno das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos 

valores pagos. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076403278, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2018). Assim, considerando que os 

documentos de ids. 16596600, 16596601 e 16596603 evidenciam o 

pagamento da importância de R$ 6.325,00, alguns pagamentos foram 

realizados por autenticação bancárias, e outros recebidos diretamente 

pela imobiliária que intermediava as compras dos lotes, tenho que deve ser 

restituído ao autor o valor de R$ 6.325,00, sem qualquer retenção. No 

tocante a pretensão de devolução do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais) relativo as despesas de intermediação imobiliária e 

corretores de imóveis (taxa de corretagem), tenho que a cobrança do 

valor mostra-se legal em razão do prévio conhecimento do encargo pelo 

promitente comprador, ora autor, conforme se observa dos contratos 

juntados nos ids. 16596595 e 16596597. A esse propósito trago a baila 

recente julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – INADIMPLÊNCIA DA 

CONTRUTORA/INCORPORADORA – CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO DE 

PAGAR - PREVISAO EXPRESSA NO CONTRATO – RESTITUIÇÃO 

INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. (...) Segundo esposado pelo STJ é válida a cláusula 

contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a 

comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda 

de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que 

previamente informado. Há o reconhecimento da necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual acerca da transferência para o 

comprador ou promitente-comprador (consumidor) do dever de pagar a 

comissão de corretagem, o que é o caso dos autos. (...)” (Ap 20706/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017). 

Assim, como já assinalado linhas acima, houve expressa ciência e 

estipulação contratual acerca da obrigação pela autora de pagar a 

comissão de corretagem, de modo que tal importância não pode ser 

restituída. Do dispositivo Posto isto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR rescindindo os contratos 

de compra e venda de lotes firmados pelas partes e descritos na inicial, 

contudo com o reconhecimento da culpa do autor pela rescisão e, por 

conseguinte, CONDENO a parte requerida a devolver à parte autora a 

importância de R$ 6.325,00 (seis mil três mil trezentos e vinte e cinco 

reais), devidamente atualizada pelo INPC a partir do desembolso da última 

parcela, que ocorreu em 12.11.2015, acrescido de com juros de mora de 

1% ao mês desde a citação. Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC. Outrossim, em atendimento ao princípio da 

sucumbência, condeno as partes ao pagamento pro rata das custas 

processuais e honorários sucumbenciais, este que arbitro em 10% sobre 

o valor da condenação para cada um dos patronos, ficando, contudo, 

sobrestada a exigibilidade em relação a parte autora, porquanto 

beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo e as cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Contratos, 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 

1998, pág. 171.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002211-42.2019.8.11.0002. Vistos. 

Andreia Aparecida Barbieri promove a presente ação de indenização por 

danos morais, materiais e psicológicos em desfavor de Lojas Avenidas 

Ltda., todos devidamente qualificados nos autos, narrando que no dia 

19/08/2016 se dirigiu à loja requerida a fim de adquirir chinelos tipo 

havaianas. Alega que após escolher pares de sua preferência, efetuou o 

pagamento no valor de R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove 

centavos) cada par, ocasião em que percebeu que a numeração estava 

incorreta, solicitando à atendente autorização para trocar por outro. 

Ressalta que ao proceder com a troca dos produtos foi surpreendida por 

uma vendedora da loja que proferiu palavras agressivas, ameaçadoras e 

acusatórias, afirmando que a autora estava roubando a loja. Aduz ter 

tentando dialogar com a preposta da ré, afirmando que estava em 

convalescência, pois acabara de passar por uma cirurgia, porém sem 

êxito, uma vez que o gerente do estabelecimento também acusou-a de 

roubo. Alega ter se dirigido à Delegacia e ao Procon/VG visando 

resguardar seus direitos, tendo sofrido danos à sua honra e à sua saúde, 

em razão do abalo emocional, razão pela qual postula a condenação da 

parte requerida ao ressarcimento pelo dano material no valor de R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e danos morais no importe de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Juntou documentos de ids. 18550927 a 

18551097. A requerida apresentou contestação no Id. 19701245, 

aduzindo que a parte autora não apresentou nenhuma prova capaz de 

corroborar os fatos narrados na exordial, bem porque estes jamais 

ocorreram. Alega que seus funcionários não tem conhecimento de 

qualquer ocorrência nesse sentido no dia informado pela autora, bem 

como que seus empregados são altamente treinados para agir de forma 

cortês em casos suspeitos. Salienta que a alegação da autora de que 

havia sido autorizada a trocar o chinelo por outro não corresponde ao 

procedimento de troca adotado pela loja, e afirma que se a autora realizou 

compra com a requerida não estava convalescida, uma vez que se 

deslocou até a loja para adquirir chinelos, o que não é indispensável no 

caso de pessoas com saúde abalada, posto que poderia ter sido 

comprado por outra pessoa. Assim, após discorrer acerca dos seus 

fundamentos jurídicos, requereu a improcedência da demanda. Audiência 

de conciliação realizada conforme termo de Id. 19729778. Em seguida a 

autora impugnou a contestação no Id. 22311172. Nos Ids. 22700363 e 

22777605 as partes requereram a produção de prova oral. O processo foi 

saneado, oportunidade em que foram fixados os pontos controvertidos e 

deferida a produção de prova oral (Id. 25946130). Durante a instrução 

processual foram inquiridas duas informantes arroladas pela parte autora 

(Id. 28842667). As partes apresentaram alegações finais na própria 

audiência, tendo os autos permanecidos conclusos para sentença. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de ação de indenização por danos morais, 

materiais e psicológicos proposta por Andreia Aparecida Barbieri em 

desfavor de Lojas Avenidas Ltda., objetivando a condenação da requerida 

ao pagamento de quantia em dinheiro, a título de reparação de danos 

morais e materiais, decorrente de constrangimentos sofridos no dia 

19/08/2016, quando foi até a loja requerida para adquirir pares de chinelo. 

Em contrapartida, aduz a requerida não ter ocorrido quaisquer atos 

vexatórios, uma vez que não há qualquer registro da suposta ocorrência 

alegada pela parte autora. Pois bem, incumbia a requerente comprovar os 

danos sofridos e o nexo de causalidade com a conduta do preposto da 

requerida, ao passo que incumbia a requerida demonstrar a inexistência 

de nexo de causalidade ou outro fato impeditivo do direito alegado. No 

objetivo de comprovar os fatos descritos em sua inicial foi determinada a 

realização de prova oral consistente na oitiva de testemunhas, tendo a 

parte autora apresentado duas testemunhas, as quais foram ouvidas em 

juízo como informantes em razão do vínculo com a parte autora. Com 

efeito, ainda que se levasse em consideração as testemunhas arroladas 

pela parte autora (Cristiane Ignez Barbieri Simão e Maria Celestina dos 

Santos), certo que ambas afirmaram em sua inquirição terem tomado 

conhecimento dos fatos por meio do relatado pela própria parte autora. 

Assim, evidente que o conhecimento das referidas testemunhas acerca 

dos fatos decorre da narrativa tecida pela própria parte autora, a qual 

possui vínculo familiar e de amizade com as testemunhas. De tal forma, a 

prova coligida nos autos não socorre as argumentações levantadas pela 

parte autora, pois não comprova o suposto ato ilícito imputado à requerida, 

na medida em que a autora limitou-se a juntar aos autos os cupons fiscais 

de compra dos pares de chinelos (Id. 18550935). Portanto, observo que 

as provas produzidas nos autos foram insuficientes para concluir que os 

prepostos da requerida lhe puseram em situação vexatória, até porque, 

para caracterizar a responsabilidade civil, todos os seus requisitos devem 

ser cumpridos, sendo incabível presumi-los (CC – art. 186). A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM EM ÔNIBUS INTERESTADUAL. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. Parte autora que 

pretende a reparação por danos morais, tendo em vista ter sido obrigado a 

ficar parte do percurso da viagem com uma goteira sob sua cabeça e 

outra parte em pé. Sentença que julgou procedente o pedido autoral, 

condenando a parte ré a indenizar o autor no valor de R$ 3.500,00 a título 

de danos morais. Em que presem as prerrogativas conferidas ao 

consumidor, é ônus da parte autora carrear um mínimo de prova da 

ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações não restou 

demonstrado. SENTENÇA REFORMADA. DESPROVIMENTO AO AGRAVO 

RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ E PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DA PARTE RÉ. (TJRJ – APL 00140706820158190203, 

Vigésima Sétima Câmara Cível Consumidor, Relator Tereza Cristina Sobral 

Bittencourt Sampaio, 10/10/2016). Ora, é sabido que no Direito Processual 

Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao 

afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, 

sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da 

prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor 

cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por 

ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o 

ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no 

direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, ela não os comprovou. Ademais, de tudo que se extrai 

dos autos observa-se que as alegações narradas pela requerente apenas 

ficou relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que os 

prepostos da requerida tenham lhe causado constrangimento. Ora, após a 

instrução do feito tenho que não restou demonstrado nos autos que a 

autora foi vítima de constrangimento ao efetuar compras na loja requerida. 

Portanto, em situações como a tal em que a dúvida prevalece, não há 

outro caminho senão julgar o pedido improcedente, justamente por não ter 

a autora se desincumbido do ônus descrito no inciso I, do art. 373, do 

Código de Processo Civil. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

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

causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 

Todavia, sendo a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que 

possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Transitada em julgado a sentença, aguarde-se por 15 (quinze) dias 

eventual pedido de cumprimento de sentença, e caso decorrido sem 

manifestação, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011202-07.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JUAN VALENTIM ZANTA REU: MRV PRIME PARQUE CHRONOS 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Juan Valentim Zanta propôs ação de 
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indenização por danos materiais por prática de publicidade enganosa em 

face de MRV Prime Parques Chronos Incorporações SPE Ltda., aduzindo, 

em síntese, adquiriu da requerida um apartamento no condomínio 

denominado Chapada Buritis, sendo que em todas as publicidades a 

requerida informava que o ITBI e Registro eram grátis, além dos benefícios 

decorrentes do Programa Minha Casa Minha Vida. Alega que realizou o 

pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente a Serviços de 

Assessoria para que ela resolvesse a parte burocrática de registro do 

imóvel e compareceu ao Cartório para assinar a documentação de registro 

do imóvel e nada lhe foi cobrado, porém posteriormente a requerida 

realizou cobrança de valores referente ao ITBI e Registro do imóvel. 

Afirma que entrou em contato com a requerida, porém lhe foi informado 

que deveria realizar o pagamento do débito para receber o imóvel, razão 

pela qual efetuou o pagamento dos valores cobrados. Assim, após expor 

sua fundamentação jurídica, requer a condenação da requerida a 

restituição em dobro do valor pago a título de ITBI e Registro do imóvel na 

importância de R$ 8.558,14 (oito mil quinhentos e cinquenta e oito reais e 

quatorze centavos) e a condenação ao pagamento de uma indenização a 

título de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 23018200 a 23018198. A audiência de 

conciliação designada nos autos restou prejudicada em virtude da 

ausência da parte requerida, apesar de ter sido devidamente citada para o 

ato (id. 25742055). O prazo para apresentação de contestação decorreu 

sem qualquer manifestação da requerida, razão pela qual os autos vieram 

conclusos para a prolação de sentença. É o breve relatório. Decido. Da 

multa audiência Inicialmente, considerando que a parte requerida faltou 

injustificadamente à audiência de conciliação, tem-se por configurado ato 

atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e com fundamento no 

artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor da causa. O valor da multa consiste em crédito em 

favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela Tabela 

Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data. 

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o 

depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado 

para que adote as providências necessárias para levantamento da 

quantia. Em que caso de inércia da requerida em efetuar o pagamento da 

multa comunique-se ao Estado para que o mesmo adote as medidas 

cabíveis para a cobrança do crédito. Do mérito Da propaganda enganosa 

e repetição do indébito Cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso 

que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II, do 

art. 355, do Código de Processo Civil, tendo em vista a revelia da requerida 

e as provas documentais já aportadas aos autos. Esclarece o artigo 373, 

do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse 

ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in 

Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui 

o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: 

ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Logo, ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e a requerida os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, no caso concreto, alega ao requerente ter sido vítima 

de publicidade enganosa, pois, a despeito das inúmeras propagandas da 

requerida informar que o ITBI e Registro eram grátis, teve que arcar com o 

pagamento do imposto e do registro do imóvel. A parte requerida, por sua 

vez, apesar de ter sido devidamente citada permaneceu inerte. De fato, a 

análise dos documentos juntados nos ids. 23018200, 23017778 e 

23018201, demonstram que a requerida por meio de faixas, folder, 

anúncios na internet e na própria faixada da empresa indica como 

benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e 

Registro do imóvel. Dessa forma, considerando que as partes estão 

vinculadas por uma relação de consumo e, considerando que o 

requerente comprovou nos autos a realização do pagamento do imposto e 

do registro do imóvel (id. 23017782), tenho que restou demonstrado à 

publicidade enganosa praticada pela requerida para capitar clientes. 

Acerca da publicidade, assim estabelece o Código de Defesa do 

Consumidor: “Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o 

consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal. Parágrafo único. 

O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em 

seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, 

técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. (...) Art. 37. É 

proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1º É enganosa qualquer 

modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira 

ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 

capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.” Ora, a mensagem 

publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, 

deve apresentar fielmente as características do produto e as condições 

de pagamento, o que não ocorreu no caso em questão. Ainda que o 

imposto de transmissão seja destinado ao fisco e não à construtora, 

restou demonstrado nos autos que a parte ré veiculou propaganda no 

sentido de que o ITBI e o Registro do Imóvel eram grátis, sendo que 

posteriormente realizou a cobrança dos valores referente ao imposto e 

registro, conforme se verifica no extrato de id. 23017782. Dessa forma, se 

a responsável pelo empreendimento informou ao promitente comprador 

que estava isento do pagamento do imposto e registro do imóvel, a sua 

postura de não cobrir tal valor implica verdadeiro abuso de direito, o que 

vai de encontro à boa-fé objetiva que deve nortear as relações 

contratuais, razão pela qual os valores pagos pelo autor foram indevidos. 

Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFIÊNCIA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO MANTIDA. OFERTA "ZERO ITBI". PRINCÍPIO DA VERCIDADE DA 

PUBLICIDADE. ART. 37, § 1º, DO CDC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 

MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Deve ser 

mantida a decisão que, com esteio no § 1º do art. 37 do CDC, reconheceu 

a existência de publicidade enganosa, veiculada em panfleto em que se 

anunciava oferta de "zero ITBI", e, por entender ser indevido o pagamento 

do tributo efetuado pelos apelados, julgou procedente o pedido de 

restituição do valor por eles recolhido a título de ITBI. 4. Se a causa não 

encerra grande complexidade, e, verificando-se que os honorários de 

advogado foram arbitrados em conformidade com os parâmetros 

normativos aplicáveis, não merece reparos sua fixação em 10% do valor 

da condenação, como se deu na sentença. 5. Apelação desprovida.” 

(Acórdão n.955849, 20150410061049APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 

26/07/2016. Pág.: 130/139) Ademais, considerando a ausência de 

qualquer impugnação (art. 341 do CPC), restou incontroverso que o 

requerente pagou, a título de ITBI e Registro do imóvel, o valor de R$ 

4.279,07 (quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e sete centavos), 

conforme se observa do id. 23017782, sendo tal pagamento indevido, o 

que impõe a sua restituição em dobro do valor. Isso porque o instituto da 

repetição do indébito encontra-se estabelecido no parágrafo único, do art. 

42, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que “o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

Assim, para a configuração do direito de repetição do indébito em dobro 

por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos 

objetivos, a cobrança indevida e pagamento pelo consumidor do valor 

indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra, requisitos que 

restaram devidamente preenchidos em virtude do pagamento indevido 

para os requeridos de valores referente ao ITBI e Registro do imóvel pelo 

autor. Danos morais A guisa destes fatos, a ação da requerida em 

anunciar em seus canais de divulgação a gratuidade do pagamento do ITBI 

e Registro do imóvel como forma de atrair consumidores e posteriormente 

realizar a cobrança desses valores deve ser considerada como ato ilícito 

que, repercutindo negativamente sobre a honra do autor, enseja 

indenização por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, 

haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é 
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evidentemente objetiva. Ora, é indubitável que esse fato, aliado ao 

descaso da requerida, em não solucionar prontamente a falha na 

prestação de seu serviço, que fere a razoabilidade, não acarretou apenas 

transtornos e mero incômodo que possam ser chamados de simples 

percalços da vida comum, mas gerou uma insatisfação considerável que 

claramente configura prejuízo de ordem moral. Sobre o tema colaciono as 

seguintes jurisprudências: “APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO SUPER FÁCIL CARRO. PROPAGANDA 

ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A responsabilidade civil, 

no caso em tela, é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, nos 

termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo 

apenas a conduta ilícita e existência de dano, bem como nexo de 

causalidade entre estes dois elementos, incontroverso no caso dos autos. 

2. Hipótese em que a parte autora logrou comprovar propaganda 

enganosa relativa à contratação do título de capitalização Super Fácil 

Carro. 3. Devolução de valores conforme perícia contábil realizada nos 

autos, cujo resultado houve expressa concordância da ré. Preclusão 

lógica. 4. Dano moral configurado. Quantum indenizatório que se mostra 

adequado para o caso dos autos, nos termos dos arts. 186 e 927 do 

Código Civil. 5. Juros moratórios incidentes a partir da citação, por e tratar 

de relação contratual. 6. Honorários advocatícios mantidos, nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC. 7. Sucumbência recursal. RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70074441759, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

30/08/2017).” (TJ-RS - AC: 70074441759 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 30/08/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/09/2017) “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO OFERTADO COMO 

EMAGRECEDOR. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS NA ESPÉCIE. SE AS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS 

CONTAM COM A AUSÊNCIA DE RACIONALIDADE DO CONSUMIDOR, NA 

HORA DE COMPRAR PRODUTO, DEVE O DIREITO VIR EM SOCORRO DO 

CONSUMIDOR VULNERÁVEL. NO CASO, A AUTORA É DUPLAMENTE 

VULNERÁVEL, COMO CONSUMIDORA E COMO IDOSA. A PROPAGANDA 

CONSCIENTEMENTE DIVULGADA PELA RÉ VISAVA CRIAR NO 

CONSUMIDOR A EXPECTATIVA DE QUE O PRODUTO SERIA EFICAZ, 

AINDA QUE DE FORMA CONTRÁRIA À EXPERIÊNCIA COMUM. PORTANTO, 

DEVE RESPONDER PELA FRUSTRAÇÃO DESSA EXPECTATIVA, NA 

FORMA DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008321788, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/02/2019).” (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71008321788 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Data de Julgamento: 26/02/2019, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019) Assim, 

reconhecida a existência do dano moral experimentado pelo autor, 

cumpre-me, agora, examinar somente a fixação do seu valor. Nesse 

ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor 

indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em consequência da lesão”[1]. Neste contexto, em 

observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, 

considerando as condições econômicas financeiras da autora e do 

requerido e os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando 

que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, 

entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Em suma, entendo como justa a quantia acima. 

Afinal, o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento 

nem, tampouco, o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função 

reparatória e penalizante[2]” e a conduta arbitrária do requerido foi grave, 

motivo porque deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. No mesmo 

caminho trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao 

quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a gravidade 

da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o 

montante sirva de fonte de locupletamento fácil”. (TJMT - 4ª Câmara Cível, 

Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca 

Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. 

Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario,). Do dispositivo Pelo exposto, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a 

requerida, ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso ocorrido em 03/10/2017 (Súmula 54, STJ), quando correu o 

pagamento da primeira parcela do ITBI cobrado indevidamente (id. 

23017782) e, ainda, condeno a requerida a restituir a quantia de R$ 

4.279,07 (quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e sete centavos) ao 

autor, a título de repetição de indébito, que deverá ser atualizado no 

importe de 1% ao mês, a partir da citação (25/09/2019 – id. 24731742), e 

correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido. Por 

conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito da presente lide. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários 

advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no 

trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do NCPC. 

Transitado em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo. Publique-se e Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 

- Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro 

Cláudio Santos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001586-08.2019.8.11.0002. Vistos, Maria 

Vitória Mariana de Jesus, Nilton Mariano de Oliveira e Maria Auxiliadora 

Neves de Jesus, promovem a presente reclamação consumerista com 

pedido de indenização por danos morais e materiais em desfavor de SDB 

Comércio de Alimentos Ltda. (Supermercados Comper), todos 

devidamente qualificados nos autos, narrando que no dia 12/12/2018 

adquiriram um composto alimentar Nutren Kids que faz parte da 

alimentação da primeira autora, a qual ingeriu o produto no mesmo dia. No 

entanto, afirmam que no dia seguinte a primeira autora começou a passar 

mal, com fortes dores abdominais, enjoo e vômitos, tendo sido atendida 

emergencialmente pelo seu pediatra no dia 14/12/2018, o qual diagnosticou 

a autora com intoxicação alimentar. Ressaltam que após a consulta médica 

verificaram que o composto lácteo Nutren Kids adquirido da requerida 

estava vencido desde setembro/2018, motivo pelo qual procuraram a 

requerida, a qual ofereceu apenas a devolução do valor do produto, 

recusando-se a compensar o prejuízo material e moral sofrido. Dessa 

forma, ajuizaram a presente ação visando que a requerida seja 

condenada ao pagamento de indenização pelo danos morais sofridos pela 

primeira autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como 

pelos danos morais em reflexo sofridos pelos demais autores, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada e danos materiais no valor de R$ 

486,75 (quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos). 

Juntaram documentos de ids. 18166720 a 18167052. Audiência de 
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conciliação realizada conforme termo de id. 19495034. A requerida 

apresentou contestação no id. 19898184, na qual arguiu preliminar de 

ausência de interesse de agir, e, no mérito, alegou que o atendimento se 

deu dois dias após a compra do produto, bem como indicou a inexistência 

de laudo laboratorial acerca da alegada intoxicação. Ressaltou que o 

exame de sangue é essencial para comprovar que houve, de fato, 

infecção bacteriana por produto imprório para consumo, sendo que o mal 

estar descrito pode ser ocasionado por diversos fatores, inclusive 

diversos tipos de viroses. Aduziu que os autores não a procuraram para 

efetuar a troca do produto, posto que se assim o fizessem teriam obtido 

um novo produto e o ressarcimento do valor, conforme a política da 

empresa. Ainda, salientou que o lote da lata sub judice não foi 

comercializado pela requerida, uma vez que o referido lote nunca deu 

entrada nos produtos recebidos pela requerida, de modo que não há como 

vincular com certeza o produto mencionado pelos autores à requerida. 

Prossegue alegando a inexistência de dano moral, requerendo ao final 

pela improcedência do pedido formulado pela autora. Em seguida, a parte 

autora impugnou a contestação no id. 20218603 ratificando os termos da 

inicial. No id. 20654875 a parte autora pugnou pela produção de prova 

oral. Manifestação do Ministérioo Público no id. 24323885. O feito foi 

saneado conforme decisão de id. 26257892, ocasião em que foi afastada 

a preliminar e designada audiência de instrução e julgamento. A audiência 

de instrução e julgamento ocorreu conforme termo de id. 29499094, tendo 

sido ouvida uma testemunha arrolada pela parte autora, na qualidade de 

informante. Após, os autos permaneceram conclusos para julgamento. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de reclamação consumerista com pedido de 

indenização por danos morais e materiais proposta por Maria Vitória 

Mariana de Jesus, Nilton Mariano de Oliveira e Maria Auxiliadora Neves de 

Jesus em desfavor de SDB Comércio de Alimentos Ltda. (Supermercados 

Comper), objetivando a condenação da requerida ao pagamento de 

quantia em dinheiro, a título de reparação de danos morais e materiais, sob 

o argumento de que a primeira autora teria sofrido intoxicação alimentar 

após ter ingerido o produto Nutren Kids, adquirido no estabelecimento do 

requerido. Pois bem, da análise de todo o conteúdo probatório, verifico que 

não ficou comprovada a prática de qualquer conduta ilícita praticada pela 

parte requerida. Isto porque incumbia a requerente comprovar os danos 

sofridos e o nexo de causalidade com a conduta do requerido, ao passo 

que incumbia a este demonstrar a inexistência de nexo de causalidade ou 

outro fato impeditivo do direito alegado. No objetivo de comprovar o 

alegado a autora limitou-se a juntar aos autos cupom fiscal, fotos do 

produto e atestado médico (ids. 18166723 a 18167044), documentos que 

por si só não são capazes de comprovar com robustez que a primeira 

autora tenha sofrido intoxicação alimentar em razão da ingestão do 

produto comercializado pelo requerido. Isso porque, o cupom fiscal 

demonstra que o produto foi adquirido em 12/12/2018 (id. 18166723), 

tendo a parte autora afirmado que a primeira autora ingeriu o suplemento 

Nutren Kids no mesmo dia, porém esta apenas se consultou no dia 

14/12/2018, ou seja, dois dias após a ingestão, tendo o médico relatado 

que a primeira autora foi atendida “devido a infecção intestinal” (id. 

18167044). Outrossim, a informante ouvida em audiência, Sra. Alexandra 

Mariana de Oliveira, se limitou a afirmar que foi quem adquiriu o produto da 

requerida e que a primeira autora passou mal no dia seguinte, porém não 

soube informar como foi o exame médico (id. 29499096). Dessa forma, 

não há como afirmar que os sintomas apresentados pela autora foram 

decorrentes da ingestão do suplemento alimentar adquirido no 

estabelecimento requerido. Ainda, observo que não há nos autos qualquer 

laudo médico confirmando que a doença da requerente foi em virtude de 

ter ingerido produto contaminado, tampouco que este produto é aquele 

adquirido da requerida. Na verdade, o documento juntado é apenas um 

relatório contendo o diagnóstico, onde não consta nenhuma informação 

acerca dos fatos. Nesse sentido: “EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO - AQUISIÇÃO - DANOS MORAIS - 

NÃO OCORRÊNCIA - PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO - 

INEXISTÊNCIA DO DANO AO CONSUMIDOR. - Não se há de reconhecer a 

ocorrência de dano moral em razão da aquisição de produto impróprio 

para o consumo se não comprovado o nexo de causalidade entre a 

alegada ingestão e o mal experimentado pelo consumidor.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0145.11.010977-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro 

Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2012, 

publicação da súmula em 31/05/2012) Ora, é sabido que no Direito 

Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando 

que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas 

alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus 

da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao 

autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Deste modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no 

Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da 

prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, 

entendo que a configuração dos danos morais não ficaram comprovados 

no presente caso. Apesar de haver presunção relativa de veracidade dos 

fatos alegados pela parte requerente, esta não os comprovou, tendo em 

vista que de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações 

narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem 

qualquer prova robusta de que tenha sofrido intoxicação alimentar em 

decorrência da ingestão de alimento impróprio adquirido no 

estabelecimento comercial do requerido. Portanto, sem a prova dos fatos 

as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando a 

reparação pretendida, tendo em vista que a requerente desatendeu à 

regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, 

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

Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, sendo a requerente beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos 

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

sustento próprio ou de sua família. Transitada em julgado a sentença, 

aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de 

sentença, e caso decorrido sem manifestação, arquive-se com baixa dos 

autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

Ciência ao Ministério Público. P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004472-48.2017.8.11.0002. Vistos, HR 

Alves & Cia Ltda. propôs a presente ação de devolução de valores c/c 

danos materiais e morais em face de Banco Bradesco S/A, aduzindo, ser 

correntista do banco requerido e titular da conta bancária n. 60090-3, 

agência 03930, nesta comarca. Ressaltou que sempre realizou 

normalmente a movimentação da sua conta corrente, contudo, no dia 

23.05.2017, foi surpreendida com um pagamento eletrônico no valor de R$ 

9.484,95 (nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco 

centavos), o qual desconhece a origem, motivo pelo qual procurou a 

requerida e a Polícia Civil, visando reaver os valores, contudo, sem êxito. 

Ainda, salientou que a subtração de tal quantia da sua conta bancária 

levou-a a deixar de honrar com todos seus compromissos e inclusive 

fazer compra com seus fornecedores, ficando até mesmo impossibilitada 

de continuar sua atividade econômica. Ao final, requereu seja a requerida 

condenada a devolver o valor da operação realizada indevidamente em 

sua conta corrente, qual seja, R$ 9.484,95 (nove mil, quatrocentos e 

oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), bem como em danos 

morais, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Juntou documentos. 
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No id. 9724066, a parte autora pugnou pela emenda da exordial alegando 

que a parte requerida realizou o estorno dos valores em 06.07.2017, 

motivo pelo qual requereu a alteração dos pedidos de danos materiais 

para que sejam correspondentes tão somente as taxas de juros e 

correção monetária dos valores debitados indevidamente, bem como as 

demais taxas referentes a devolução de cheque decorrente de 

insuficiência de fundos ocasionado pelo débito indevido no importe de R$ 

2.582,62 (dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois 

centavos), atualizados e pagos em dobro uma vez que os mencionados 

valores eram indevidos. Outrossim, requereu a alteração dos valores 

referentes aos danos morais, para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 10680968). A 

requerida apresentou contestação no Id. 10928136, aduzindo que agiu no 

exercício regular de um direito, ressaltando que não há nos autos 

comprovação de entrega e formalização da contestação extrajudicial no 

mesmo dia do suposto dano. Ainda, alegou que o banco, ao recepcionar a 

informação de suposta fraude ou erro operacional e sistêmico necessita 

de um prazo razoável para a devida averiguação da transação bancária, o 

que de fato foi feito, posto que efetuou o respectivo reembolso. Salientou 

inexistirem danos morais, tampouco o direito à repetição do indébito, 

motivo pelo qual pugnou pelo julgamento improcedente da demanda. Em 

seguida, a parte autora apresentou impugnação à contestação (id. 

10999132). As partes manifestaram sobre as provas que pretendem 

produzir (id. 11246353 e 13627539). A parte requerida juntou novos 

documentos no id. 11373115, ao passo que a autora manifestou-se no id. 

14073648, juntando documentos nos ids. 14073677 e 14073684. Na 

decisão de Id. 15759781 o processo foi saneado, fixados os pontos 

controvertidos e determinado a produção de prova pericial, para análise 

do documento apresentado pela requerida no id. 11373115. Ato contínuo, 

a parte requerida não encaminhou a via original do documento para a 

perícia, conforme certidão de Id. 27452208. Os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. A relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, 

justamente por encerrar nítida relação de consumo, sendo certo que os 

serviços bancários prestados pelo requerido não constituem serviço que 

visa implementar a atividade da autora, tratando-se a mesma apenas de 

consumidora final, de acordo com os fatos constantes nos autos. Diante 

deste cenário, a solução da lide dar-se-á com base nas disposições 

contidas no Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, pretende a parte 

autora o ressarcimento pelos danos morais e materiais sofridos em virtude 

de um pagamento eletrônico no valor de R$ 9.484,95 (nove mil, 

quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), que 

não foi autorizado ou realizado pela autora. Com efeito, analisando 

detidamente os autos, noto que a razão se encontra com a autora. Afinal, 

o requerido não se desincumbiu satisfatoriamente do mister de comprovar 

que a cobrança na conta da autora se tratava de conduta legalmente 

amparada. Basta volver os olhos para o extrato da conta bancária da 

autora apresentado no id. 9724107, que demonstra o “pagto cobrança 

0000609” no dia 23.05.2017, no valor de R$ 9.484,95 e o respectivo 

reembolso no dia 06.07.2017. Ou seja, já na seara administrativa o banco 

requerido, ao proceder com tal estorno, reconhece que houve falha no 

serviço prestado pela instituição financeira. Ademais, como é cediço, em 

casos tais compete ao banco comprovar que foi a própria autora que 

realizou a transação bancária noticiada na inicial, contudo, limitou-se a 

afirmar que agiu no exercício regular do seu direito, e, oportunizada a 

produção de prova pericial para atestar que a parte autora anuiu com a 

transação extrajudicial, conforme documento de id. 11373127, descurou 

de apresentar a via original do suposto acordo. De outro lado, a autora 

carreou junto a inicial boletim de ocorrência dando conta da transação 

realizada em sua conta bancária (id. 8123087), bem como contestação 

encaminhada ao requerido (id. 8123128), os quais sequer foram 

impugnados especificamente pelo requerido. Diante deste cenário, parece 

bem crível a alegação da autora de que a transação efetuada em sua 

conta bancária no dia 23.05.2017 não foi por ela realizada, podendo-se 

concluir tratar-se de fraude, não podendo, então, sofrer as revezes da 

má-prestação de serviço ofertado pelo banco requerido. Portanto, cabia 

ao requerido provar que a transação foi efetuada pela própria parte autora 

e uma vez que este não trouxe à baila elementos que corroborassem com 

suas declarações, imperioso reconhecer que o desconto na conta 

bancária da autora se tratou de comportamento imprudente e ilícito, 

passível de indenização. Diante deste cenário e da pertinência dos 

requisitos exigidos, conforme prescreve o artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, mostra-se imperioso reconhecer a responsabilidade civil 

do requerido pela reparação dos danos morais e materiais sofridos pela 

requerente, visto que o fornecedor do serviço responde, 

independentemente da existência de CULPA, pela reparação dos DANOS 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Por essa norma fica entendido que, toda vez que a má 

prestação do serviço colocar em risco à segurança do consumidor e dele 

resultar algum DANO, nasce para o fornecedor o dever de repará-lo, 

isentando-se apenas quando demonstrar as causas EXCLUDENTES da 

responsabilidade, quais sejam: a) inexistência do defeito; b) CULPA 

EXCLUSIVA do consumidor ou de terceiro e; c) ocorrência de CASO 

FORTUITO ou FORÇA MAIOR. A propósito, trago à baila o seguinte aresto: 

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de 

que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários 

(Súmula nº 297). II - Quando a causa de pedir próxima (fundamentos de 

fato do pedido) consubstancia-se na existência de falha no serviço 

bancário prestado por instituição financeira, aplica-se a norma inserta no 

art. 14, do CDC, que consagra a teoria da responsabilidade objetiva, em 

que a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos 

subjetivos dolo ou culpa.” O lapso temporal para estorno dos valores, que 

ocasionou prejuízos concretos à parte autora, uma vez que teve cheques 

devolvidos por insuficiência de fundos no referido período, configura o 

dano moral, conforme se lê do aresto que colaciono abaixo: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO BANCÁRIO CLONADO. 

ATIVIDADE DE RISCO DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES REALIZADOS POR TERCEIROS. 

DEMORA NO ESTORNO DOS VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS. 

SALDO DA CONTA CORRENTE NEGATIVO POR LONGO PERÍODO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor em virtude da má prestação do serviço, independentemente 

de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor). 2. A realização de saques indevidos 

na conta corrente de cliente, mediante fraude praticada por terceiros, gera 

o dever sucessivo de a instituição financeira compensar os danos morais, 

se não estorna os valores indevidamente sacados para a conta do cliente 

em tempo razoável e deixa seu saldo negativo e desprovido de numerário 

para as despesas usuais. 3. Recurso conhecido e provido. Unânime. 

(Acórdão 845264, 20130110069165APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , 

Revisor: ANA CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 

28/1/2015, publicado no DJE: 5/2/2015. Pág.: 138). Portanto, à guisa 

destes fatos, o desconto de valores da conta bancária da autora e o 

extenso lapso temporal para estorno, que resultou em devolução dos 

cheques sem provisão de fundos, além de prejuízos ao exercício da 

atividade empresarial, deve ser considerado ato ilícito que, repercutindo 

negativamente sobre a autora, mesmo sendo pessoa jurídica, enseja 

indenização por danos morais. Dessa forma, comprovado “quantum satis” 

os pressupostos informadores da espécie, deve a súplica da autora ser 

atendida. Da Fixação Pecuniária Do Dano Moral Com efeito, trata-se de 

matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a 

doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e 

seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão” [1]. Desta feita, atento às circunstâncias do caso concreto, eis que 

reconhecida a Responsabilidade Civil do requerido, a capacidade 

financeira das partes, a gravidade da conduta do requerido, bem como 

considerando o desgaste suportado pela autora, que sofreu prejuízos no 

exercício da sua atividade empresarial, tenho que a quantia equivalente a 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais mostra-se bastante 

razoável. Porquanto, o objetivo da indenização por danos morais não é o 

enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, 

conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça Superior 

Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante[2]”. No mesmo 

caminho trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal do Estado de Mato 

Grosso: “Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao 

quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a gravidade 

da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o 
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montante sirva de fonte de locupletamento fácil[3]”. Do dano material 

Sendo o dano material uma lesão concreta, que afeta um interesse relativo 

ao patrimônio da vítima, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de 

modo que cada desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser 

reparado civilmente e de forma ampla. Quantifica-se o prejuízo fazendo um 

cálculo que leva em conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se 

o dano não tivesse ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a 

reposição in natura (retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as 

perdas e danos da requerente abrangem, além do que ela efetivamente 

perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Assim trata da matéria 

AGUIAR DIAS: “A idéia do interesse (id quod interest) atende, no sistema 

de indenização, à noção de patrimônio como unidade de valor. O dano se 

estabelece mediante o confronto entre o patrimônio que realmente existe 

após o dano e o que possivelmente existiria, se o dano não tivesse sido 

produzido: o dano é expresso pela diferença negativa encontrada nessa 

operação.” (Da Responsabilidade Civil, 7ª Edição, editora forense, Volume 

II, p. 798). Nesse contexto, o dano patrimonial indenizável só inclui os 

prejuízos efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos 

- estes não se presumem. Assim, a indenização pelo dano material 

depende de prova de sua existência, a ser produzida no processo. No 

caso concreto a autora teve o prejuízo de cobranças de taxas de juros e 

correção monetária dos valores debitados indevidamente, bem como as 

taxas referentes às devoluções de cheque por insuficiência de fundos, a 

no período entre 23.05.2017 a 07.07.2017, conforme id. 9724107. 

Portanto, a autora deve ser ressarcida dos prejuízos suportados no 

período entre 23.05.2017 a 07.07.2017, o qual deverá ser apurado em 

liquidação de sentença, limitado à quantia de R$ 2.582,62 (dois mil, 

quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Dos Juros e 

da Correção Monetária No que concerne aos danos materiais, deverá ser 

no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do 

vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a 

partir da citação e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor - Inpc/Ibge a partir de 23.05.2017 (data do débito 

indevido). Quanto à atualização dos valores referentes aos danos morais, 

os juros de mora deverão ser no importe de um por cento (1%) ao mês, 

nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), 

sendo que a correção monetária se fará pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - Inpc/Ibge a partir da data a partir da data do arbitramento. Do 

dispositivo Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos para 

condenar o Banco Bradesco S/A., ao pagamento em favor de HR Alves & 

Cia Ltda. de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser 

apurado em fase de liquidação de sentença nos termos da fundamentação 

supra, limitado à quantia de R$ 2.582,62 (dois mil, quinhentos e oitenta e 

dois reais e sessenta e dois centavos), bem como ao pagamento do valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, 

atualizados nos termos da fundamentação supra. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno, ainda, o 

requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários 

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

condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). 

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 

15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do 

relator Ministro Cláudio Santos. [3] 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação 

Cível n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. 

Drª. Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br), acesso 

em 24.10.2007.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002346-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

DYEGO HAWICK CAPARROZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos; Dyego Hawick Caparroz ajuizou 

a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral c/c 

pedido expresso de liminar em face de Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A, aduzindo, em síntese, que é titular da 

Unidade Consumidora n°. 692870476, e que em dezembro de 2018 a 

requerida realizou uma inspeção em sua residência, porém não lhe foi 

avisado com antecedência e nem ao menos presenciou a referida 

inspeção, motivo pelo qual se recusou a assinar o Termo de Ocorrência. 

Aduz que em dezembro de 2018 recebeu uma fatura no valor de R$ 

3.009,36 (três mil e nove reais e trinta centavos) referente ao período de 

consumo não faturado com vencimento em 29/03/2019. Afirma não que 

jamais furtou energia elétrica da requerida, sendo que mesmo após a 

inspeção realizada em sua unidade consumidora a média de consumo 

permanece em consonância com os meses já auferidos. Dessa forma, aos 

expor sua fundamentação jurídica, requereu a concessão de tutela de 

urgência para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento 

de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como se abstenha 

de inscrever o nome da requerente nos Órgãos de Proteção Crédito. No 

mérito, requer a declaração de inexistência do débito questionado e a 

condenação da requerida ao pagamento de uma indenização pelos danos 

morais suportado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou 

documentos (id. 18655931 a 18655937). Na decisão de id. 18670235 o 

pedido liminar foi deferido. Realizada audiência de conciliação, esta restou 

infrutífera (id. 21344606). A requerida apresentou contestação no id. 

22039085, que veio instruída com documentos de id. 22039086 a 

22039089, alegando por ocasião de uma inspeção realizada na unidade 

consumidora do autor em 05/12/2018 foi verificado que o sistema de 

medição havia sido adulterado com “desvio de energia – CDC ligada no 

sistema com carga ligada no borne do medidor”, sendo que o Termo de 

Ocorrência entregue na ocasião posteriormente foi encaminhado por carta 

ao requerente, oportunizando o contraditório e ampla defesa. Salienta que 

os termos de ocorrência emitidos pelos funcionários da contestante não 

constituem em simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por 

concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade 

e legitimidade. Alega que não conseguiu cobrar a integralidade da energia 

utilizada pela parte autora durante os meses em que o medidor se 

encontrava comprometido pela anormalidade, o que legitima a cobrança do 

débito. Insurgiu em face do pedido de danos morais, requerendo, por fim, a 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 22168454. Na decisão saneadora de id. 

23357832 foram fixados os pontos controvertidos da demanda e deferida 

a produção de prova oral consistente na oitiva de testemunha e 

depoimento pessoal do requerente. No id. 14433371 aportou aos autos o 

laudo pericial, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

14793263 e 14837200. Na audiência de instrução e julgamento foi colhido 

o depoimento pessoal do requerente e ouvidas duas testemunhas como 

informantes em virtude do parentesco com o requerente. Ainda, na 

audiência as partes apresentaram alegações remissivas às provas 

produzidas nos autos (id. 27251669). Após, os autos permaneceram 

conclusos para prolação de sentença. Após os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. O ponto fundamental da presente demanda consiste 

em saber se a parte autora é responsável pelo débito no valor de R$ 

3.009,36 (três mil e nove reais e trinta centavos), referente à recuperação 

de consumo apurada a partir de vistoria realizada pela requerida no 

medidor de consumo da UC em nome do requerente. Pois bem, ao 

compulsar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em 

questão foi vistoriado em 05/12/2018, conforme termo de ocorrência de Id. 

18655936. Conquanto a requerida tenha efetuado vistoria na unidade 

consumidora do requerente, certo é que este não foi devidamente 

cientificado de tal procedimento, de modo que pudesse impugná-lo na 

ocasião da sua realização, ou ao menos tomar conhecimento do 

procedimento administrativo realizado, pois se verifica que tanto o 

requerente quanto seus familiares não acompanharam a inspeção 

realizada pela requerida. Com efeito, a produção de prova testemunhal 

contida nos autos, realizada em audiência de instrução, deixa evidente 

que a inspeção realizada na unidade consumidora não foi acompanhada 

pelos residentes do imóvel. O autor em seu depoimento pessoal ressaltou 
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que não se encontrava na residência no momento em que houve a 

inspeção na unidade consumidora (ids. 27251674 e 27251676). Já as 

testemunhas Sra. Jeovana e Karoline, ouvidas como informantes, 

relataram que a inspeção foi realizada pela requerida sem a presença de 

qualquer pessoa da residência, sendo a Sra. Jeovana chamada apenas 

para assinar o Termo de Ocorrência, porém esta se recusou por não ter 

presenciado o ato (ids. 27251679 a 27251689). Os depoimentos foram 

uníssonas ao informarem que a inspeção realizada na unidade 

consumidora do requerente não foi acompanhada de qualquer morador da 

residência. Portanto, a vistoria levada a efeito pela requerida foi realizada 

de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade 

consumidora do requerente apresentava algum defeito que justificasse a 

recuperação de consumo. Devo ainda consignar que a presunção de 

veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção não é absoluta, mas 

relativa, principalmente quando realizada de forma unilateral, sem o 

acompanhamento da parte adversa, como ocorreu no caso concreto. 

Portanto, não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria 

realizada pela requerida em razão de não ter sido oportunizada a sua 

impugnação, principalmente, quando não foram observados os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, 

vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial proferido recentemente 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RAC - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida. “(TJMT - 

Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) Assim, não se pode impor ao requerente o pagamento de R$ 

3.009,36 (três mil e nove reais e trinta centavos), referente à recuperação 

de consumo cobrado na fatura com vencimento em 29/03/2019, devendo 

tal débito ser declarado inexistente em decorrência dos fatos acima 

narrados. Do dano moral A responsabilidade civil consiste na obrigação de 

indenizar o dano, patrimonial ou moral, causado a outrem. Nas relações de 

consumo, seus elementos são: conduta humana (ação/omissão), nexo de 

causalidade e do dano/prejuízo O doutrinador Aguiar Dias ensina[1]: “Não 

pode haver responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro 

truísmo sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade 

civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde 

não há que reparar”. Nas lições dos ilustres Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona[2]: “O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo 

não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras 

palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente”. Pois bem, analisando os autos, observo 

que não estão presentes os requisitos indispensáveis para se obter a 

indenização por dano moral, em face de que inexistiu uma conduta por 

parte da ré que tivesse causado qualquer dano/prejuízo ao requerente. 

Isso porque, as provas encartadas aos autos registram que inocorreu 

qualquer negativação em nome do requerente ou suspensão de energia 

em sua em virtude da cobrança aqui reconhecida indevida, o que afasta o 

dano. Além disso, mero dissabor e aborrecimento não podem ser alçados 

ao patamar de dano moral, sendo insuscetíveis de gerar o dever de 

indenizar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA PROVENIENTE DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – 

CONTROVÉRSIA RECURSAL QUE SE LIMITA À COMPROVAÇÃO DO 

PREJUÍZO MORAL – SIMPLES COBRANÇA QUE NÃO ENSEJA O DEVER DE 

INDENIZAR – DANO MORAL AFASTADO – DECAIMENTO RECÍPROCO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A simples cobrança indevida de 

consumo pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de 

energia elétrica, por si só, não causa o abalo moral. Se cada litigante for, 

em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre 

eles as despesas.” (TJMT - Ap 114352/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, 

Publicado no DJE 28/10/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – VISTORIA NO MEDIDOR 

E POSTERIOR COBRANÇA DE FATURA EXTRA DE CONSUMO 

(DIFERENÇA) – PROCEDIMENTO INSTRUÍDO APENAS COM REGISTROS 

FOTOGRÁFICOS – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA FRAUDE – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO 

NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – NULIDADE DO 

DÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PELA 

CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Não há falar-se em legitimidade da cobrança de 

diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de 

irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o 

procedimento administrativo apenas com registros fotográficos do local da 

Unidade Consumidora, sem realizar a perícia técnica conforme determina o 

art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, de ofício ou a requerimento 

do consumidor. Simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, 

por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por 

danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do 

fornecimento de energia pela concessionária.” (TJMT - Ap 88374/2016, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA 

DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - VIABILIDADE - 

IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO 

- PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA 

INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO 

– AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS MORAIS 

INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1- Se a 

controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título 

de recuperação de consumo pela Concessionária de energia elétrica após 

constatação de defeito na unidade consumidora da sede da empresa 

autora, que admite ter consumido mais energia elétrica do que indicado 

nas faturas que lhe foram enviadas à época, é irrelevante perquirir a 

causa do defeito no medidor de consumo.2- O processo administrativo de 

quantificação dos valores a serem cobrados a título de recuperação de 

consumo atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não 

havendo qualquer mácula que justifique sua desconsideração, sendo 

plenamente exigível o valor encontrado ao final do procedimento e indicado 

na fatura posteriormente enviada à consumidor, nos exatos moldes da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL.3- A mera cobrança de pretenso 

consumo não faturado, desprovida de suspensão no fornecimento do 

serviço, ou a inexistência de inclusão do nome do consumidor em órgão 

de proteção ao crédito não tem o condão de causar danos de natureza 

extrapatrimonial.” (TJMT - Ap 139560/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) A simples cobrança direcionada 

ao requerente é fator isolado que não causou nenhum gravame aos 

direitos de personalidade deste, razão pela qual tenho que não se 

encontram presentes os pressupostos autorizadores do dever de 

indenizar. Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial apenas para declarar a inexigibilidade da 

cobrança no valor de R$ 3.009,36 (três mil e nove reais e trinta centavos), 

inserido na fatura com vencimento em 29/03/2019 (id. 18655934). Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, convalido a liminar deferida nos autos. 
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Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro 

rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atento à natureza da ação, o tempo 

de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos, determinando, desde já, a compensação de valores (CPC – §. 8, 

do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação ao autor, fica 

sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiário da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] DIAS, 

Aguiar. Da responsabilidade civil, 10. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1995, 

vol. II, p. 713. [2] GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo 

Curso de Direito Civil, São Paulo, Saraiva, vol. III, fls. 56.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009307-79.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

VICTORIA CASTELHANO ABEL REQUERIDO: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos. Victória Castelhano Abel propôs a 

presente ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência em face de 

Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT, sustentando, em síntese, 

que se matriculou no curso de medicina oferecido pela requerida, optando 

por se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Afirma que 

as instituições de ensino superior, como a requerida, que aderem ao FIES 

preenchem as informações dos cursos no “SisFIES”, dentre as quais se 

destacam as informações financeiras, sendo o valor final informado o que 

deve ser praticado quando da matrícula e durante o semestre letivo. 

Salienta que foi enganada pela requerida, pois esta lançou no sistema 

SisFies valores diferentes das mensalidades que realmente cobra dos 

alunos, ou seja, a requerida lançou como mensalidade o valor de R$ 

7.163,95 (sete mil, cento e sessenta e três reais e noventa e cinco 

centavos), tendo a autora obtido financiamento no valor de R$ 4.656,56 

(quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis 

centavos), de modo que deveria arcar com o remanescente de R$ 

2.507,39 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta e nove centavos) por 

mês, todavia, foi surpreendida ao tomar conhecimento que a mensalidade 

cobrada pela requerida, em verdade, é no valor de R$ 9.030,00 (nove mil e 

trinta reais). Assim, considerando o valor apresentado pela requerida, a 

autora teria que arcar com o remanescente de R$ 4.373,44 (quatro mil, 

trezentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), uma vez 

que após o encerramento do SisFies o selecionado não tem alternativa, ou 

aceitava a mensalidade em valor maior ou teria perdido um ano, pois o 

sistema somente é aberto no ano seguinte para novas vagas, no entanto, 

afirma não possuir condições financeiras de arcar com o referido valor. 

Destarte, requereu a concessão de tutela de urgência para obrigar a 

requerida a efetuar as cobranças das mensalidades e semestralidades 

conforme o ofertado e efetivamente contratado via SisFies, ou seja, o 

valor remanescente de R$ 2.507,39 para o primeiro ano, com a 

possibilidade de aplicação dos reajustes legais a cada semestre, sob pena 

de multa, bem como que seu nome não fosse incluído nos órgão de 

proteção ao crédito. Ainda, requereu fosse a requerida intimada a 

proceder com a devolução em dobro dos valores já pagos, ou que o valor 

seja transformado em crédito a ser descontado nas parcelas vencidas. No 

mérito, pleiteou para que a requerida seja compelida a limitar a cobrança 

das mensalidades, conforme contratado e ofertado por meio do Sistema 

Informatizado do FIES (SisFies); também, a condenação da instituição de 

ensino a danos materiais (R$ 37.321,00) e danos morais (R$ 20.000,00). A 

inicial veio instruída com documentos. Determinada a emenda da inicial no 

Id. 11148173, a parte autora se manifestou no Id. 11262367 e seguintes. 

Na decisão de id. 11293239 foi acolhida a emenda a inicial e deferida a 

gratuidade da justiça, a inversão do ônus probatório e deferida a liminar 

postulada. A parte autora interpôs embargos de declaração, que foi 

acolhida na decisão de id. 11431557. A requerida interpôs Recurso de 

Agravo de Instrumento, por meio do qual a decisão liminar deferida nos 

autos foi suspensa parcialmente “tão somente no que tange a 

determinação de realização de cobrança da mensalidade no valor de R$ 

2.507,39” (id. 12023760). Designada audiência de conciliação, restou-se 

inexistosa (id. 124115397). Em contestação (id. 12795852), que veio 

instruída de vários documentos, a requerida alegou que não infringiu 

dispositivo legal, pois a autora teve conhecimento de todos os termos 

contratuais, o que pode se verificar por meio da análise do contrato de 

prestação de serviços educacionais, do Termo de Ciência, Concordância 

e Compromisso e do próprio contrato de financiamento o firmado junto ao 

FIES. Aduz que a autora ingressou na IES requerida no primeiro semestre 

de 2017 para cursar medicina, oportunidade que teve ciência e anuiu com 

a mensalidade semestral no importe de R$ 54.180,00, inclusive quanto a 

necessidade de efetuar o pagamento de todos os valores/diferenças 

eventual existentes entre o valor financiado pelo FIES e os contratados 

diretamente com a requerida. Depois de a autora formalizar sua matrícula, 

buscou por meio do Financiamento Estudantil – FIES o custeio de seus 

encargos educacionais, oportunidade que já tinha conhecimento dos 

valores integrais que deveria custear junte a IES. Todavia, destaca que a 

autora se equivoca quanto ao valor da mensalidade ofertado no sistema 

do FIES, pois em nenhum momento houve negação pela IES da 

mensalidade no importe de R$ 9.030,00, pois constou a importância de R$ 

54.180,00, como sendo o valor do semestre. Ainda, afirma que o valor 

informado pela autora que entende como mensalidade (R$ 42.983,70 – R$ 

7.163,95) na verdade trata-se do valor máximo que o FIES financia e não o 

valor da mensalidade, sendo certo que as normas que regem o assunto 

dispõe que eventual diferença entre o valor financiado e o contrato 

perante a IES deve ser suportado pelo estudante. Pontua que seria ilógico 

a IES ofertar o valor de R$ 42.983,70 como a mensalidade do semestre, 

pois tal valor foi posteriormente reduzido por Resolução do MEC para R$ 

30.000,00, se assim fosse haveria total ingerência na sua administração 

por parte do governo. Depois de longo arrazoado, rebateu o pedido de 

danos materiais e danos morais, fundamentando a inexistência de dano e 

nexo causal, além de enfrentar o pedido do autor quanto a inversão do 

ônus da prova alegando que o múnus de provar é de quem alega, 

impugnando, ademais, os documentos trazidos pela autora, pleiteando ao 

final pela improcedência dos pedidos constantes na inicial. Ainda, 

requereu em sede de reconvenção a condenação da autora ao 

pagamento da dívida no valor de R$ 5.913,72 referente a diferença das 

mensalidades dos meses de julho a dezembro/2017 recebidos a menor, 

devidamente corrigida desde a dada do seu vencimento. A autora 

apresentou impugnação a contestação e contestação a reconvenção no 

id. 13308754. No Id. 14049466 a parte autora requereu a desistência da 

demanda, com o que a requerida não anuiu, conforme petição de id. 

14479105. Na decisão de id. 16435134 foi determinada o recolhimento das 

custas processuais relativo a reconvenção proposta pela requerida, 

sendo a determinação cumprida nos ids. 19693835 e 19693837. O 

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela requerente teve o seu 

provimento acolhido, conforme se observa do teor do acordão de id. 

13927460. Designada nova audiência de conciliação, esta restou 

infrutífera. Na oportunidade a parte requerida requereu a aplicação de 

multa em virtude da ausência da parte autora na solenidade (id. 

20978316). Os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

Do julgamento antecipado Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Da multa audiência Inicialmente, considerando que a parte 

autora faltou injustificadamente à audiência de conciliação, tem-se por 

configurado ato atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e com 

fundamento no artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor da causa. O valor da multa consiste em 

crédito em favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela 

Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data. 

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o 

depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado 
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para que adote as providências necessárias para levantamento da 

quantia. Em que caso de inércia do autor em efetuar o pagamento da multa 

comunique-se ao Estado para que o mesmo adote as medidas cabíveis 

para a cobrança do crédito. Da lide principal Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais 

decorrente de informações inseridas pela instituição de ensino demandada 

no sistema de financiamento estudantil (FIES) que possibilitou a 

aluna/autora verificar que a simulação dos valores das mensalidades 

seriam menores das que foram contratadas pelas partes, acreditando a 

postulante, dessa forma, que se vincularia a informação que fora inserida 

no sistema de financiamento estudantil e não a pactuada entre as partes. 

Inicialmente, em que pese os argumentos da requerida, a matéria discutida 

nos autos versa sobre relação jurídica consumerista, tendo em vista a 

nítida posição, ostentada pela parte autora da demanda, de destinatária 

final dos serviços onerosamente providos pela requerida, devendo, 

portanto, ser analisada sob os princípios que informam e disciplinam o 

microssistema específico e regido pelo estatuto consumerista. No mérito, a 

questão nodal trata-se da informação prestada pela instituição de ensino 

que supostamente diverge da forma contratada pelas partes. No mérito, a 

questão nodal trata-se da informação prestada pela instituição de ensino 

que supostamente diverge da forma contratada pelas partes. Pois bem. 

Importante destacar que, conforme página do SISFIES[1], o Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação 

destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 

matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da Lei 

10.260/2001, em que o próprio estudante solicita o financiamento em 

qualquer período do ano, de acordo com sua necessidade, apenas 

acessando o sítio do SISFIES para inscrição e ali lançando as informações 

necessárias ao financiamento. Logo, as informações inseridas no SISFIES 

são necessárias para que se concretize o financiamento, ou seja, são 

referências lançadas no sistema, capazes de permitir que ao Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, analise a 

possibilidade de liberação do recurso estudantil ao aluno. Por outro lado, 

as informações inseridas pela instituição de ensino devem obedecer aos 

regramentos do FIES, pois, pelo que se nota da Portaria nº 01/2010 do 

Ministério da Educação, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior – FIES, a adesão de mantenedoras de 

instituições de ensino não gratuitas deve ser regulada pelos valores de 

mensalidades que se adeque a disponibilidade orçamentária e financeira 

do FIES. A propósito, confira: “Do Limite Financeiro Art. 26 A mantenedora 

poderá aderir ao FIES com ou sem limitação do valor financeiro destinado à 

concessão de financiamentos aos estudantes. ... § 2º A concessão de 

financiamento ao estudante, independentemente da existência 

disponibilidade financeira na mantenedora e no GEDUC, ficará limitada à 

disponibilidade orçamentária e financeira do FIES”. Ainda, a mesma 

portaria (Portaria Normativa nº1 de 22 de janeiro de 2010) permite que o 

agente operador do Fies estipule valores máximos e mínimos para 

financiamento ao estudante e para adesão das entidades ensino: “Art. 25. 

Em caso de erros ou da existência de óbices operacionais por parte da 

Instituição de Ensino Superior (IES), da CPSA, do agente financeiro e dos 

gestores do Fies, que resulte na perda de prazo para validação da 

inscrição, contratação e aditamento do financiamento, como também para 

adesão e renovação da adesão ao Fies, o agente operador, após o 

recebimento e avaliação das justificativas apresentadas pela parte 

interessada, deverá adotar as providências necessárias à prorrogação 

dos respectivos prazos, observada a disponibilidade orçamentária do 

Fundo e a disponibilidade financeira na respectiva entidade mantenedora, 

quando for o caso. ... § 2º O agente operador do Fies poderá estipular 

valores máximos e mínimos para financiamento ao estudante e para 

adesão das entidades mantenedoras ao Fundo, bem como para os seus 

respectivos aditamentos, mediante a implementação de mecanismos para 

essa finalidade no Sistema Informatizado do Fies (Sisfies)”. Nessa 

perspectiva, a Portaria Normativa nº 4, de 06 de fevereiro de 2017 do 

MEC, limitou o valor semestral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos 

financiamentos, frisando que caberia ao estudante arcar com a eventual 

diferença. In verbis: “1-A) Em razão do disposto no § 8º do art. 7º desta 

Portaria, e nos termos do art. 4º-B da Lei nº 10.260, de 2001, e art. 25, § 

2º da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2010, fica estabelecido o limite do 

valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos 

financiamentos, cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.” 

Logo, uma vez que houve limitação no valor financiado pelo FIES, in casu 

no importe de R$ 42.983,70, e, por outro lado, a autora assumiu 

obrigações contratuais com a instituição de ensino, a pretensão da autora 

não merece prosperar, senão vejamos. Em razão da natureza jurídica do 

contrato de prestação de serviços educacionais, que é bilateral e gera 

obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, o múnus da parte 

autora constitui-se em demonstrar que cumpriu com a obrigação contraída, 

isto é, a realização dos pagamentos das mensalidades, conforme 

acordado. Nesse aspecto, examinando-se detidamente os autos, 

verifica-se que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado 

entre as partes, para o semestre letivo de 01/01/2017 a 30/06/2017, prevê 

expressamente, na cláusula segunda, que a aluna pagará o valor de R$ 

54.180,00, dividido em 06 (seis) parcelas no valor de R$ 9.030,00 

explicando ainda que tal valor corresponde a 1/6 do valor contrato (id. 

12795993). Ademais, por meio do documento de id. 12795965 (termo de 

ciência e responsabilidade) verifica-se que a autora tinha conhecimento 

prévio da limitação do valor máximo a ser financiado pelo FIES e da 

obrigatoriedade de cumprir com o pagamento da diferença das 

mensalidades. Ainda, o extrato retirado do SisFIES pela parte autora já 

continha a informação que o valor da mensalidade no semestre seria de 

R$ 9.030,00 (R$ 54.180,00), e com os descontos poderia alcançar a 

importância de R$ 8.578,50 (R$ 51.471,00), ou seja, nunca existiu omissão 

quanto ao real valor da mensalidade, mas apenas um equivoco da parte 

autora que acreditou que o valor da mensalidade semestral seria o valor 

máximo o que o FIES poderia financiar (R$ 42.983,70). No entanto, as 

portarias normativas expedidas pelo MEC, juntadas em contestação e 

parte delas acima mencionadas, deixaram claro que o valor máximo 

financiado pelo FIES não corresponde necessariamente a mensalidade 

semestral do IES, “cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença”. 

Até mesmo o contrato de financiamento firmado perante a Banco do Brasil 

S/A, em sua cláusula quinta, traz a assertiva de que “eventual diferença 

decorrente do valor do financiamento estabelecimento neste contrato e o 

valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito FIES será 

coberto mediante utilização de recursos próprios do(a) financiado(a)” (id. 

11146456, p. 03). Por outra senda, ainda que se trate de relação de 

consumo, envolvendo responsabilidade objetiva, não se pode olvidar a 

necessidade de se demonstrar a efetiva falha do prestador de serviços e, 

in casu, a autora sequer apontou qualquer vício ou defeito capaz de 

macular a vontade das partes firmadas no contrato de prestação de 

serviços educacionais, que previu expressamente que o valor da 

mensalidade seria fixado na importância de R$ 9.030,00, e com os 

descontos o importe de R$ 8.578,50. Portanto, não pode a autora alegar 

desconhecimento do valor integral das mensalidades. Ademais, o 

pagamento da diferença decorre do próprio sistema do FIES, segundo a 

Portaria Normativa n. 04/2017 do MEC, acima já transcrita, valendo o 

registro que o FIES apenas dá suporte financeiro ao estudante, não 

substituindo sua obrigação assumida perante a instituição de ensino, 

razão pela qual tenho como devida a cobrança dos valores referente a 

diferença entre o valor financiamento e o valor praticado a título de 

mensalidade escolar. Outrossim, no que diz respeito ao pedido de 

indenização por danos materiais e morais que alega ter sofrido, tenho que 

este também não prospera, pois inexiste no caso a prática de ato ilícito por 

parte da requerida que efetuou a cobrança pautada em contrato firmado 

entre as partes e Portarias Normativas, inexistindo a consolidação dos 

elementos que caracterizam a responsabilidade civil e, por consequência, 

o dever reparatório. Da lide secundária - Reconvenção Pretende a 

reconvinte/requerida que seja a reconvinda/autora condenada ao 

pagamento da quantia de R$ R$ 5.913,72 referente a diferença dos 

valores das mensalidades não cobertos pelo financiamento estudantil – 

Fies. Com efeito, os argumentos acima alinhavados são suficientes para 

acolher o pedido reconvencional, isso porque o negócio jurídico que deu 

origem ao débito foi reconhecido válido, portanto, tenho como devidamente 

constituída a obrigação pecuniária aqui pretendida, não havendo nos 

autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou restritivo do direito 

postulado pela reconvinte. Deste modo, e sem maiores rodeios, a 

reconvinda deve ser condenada ao pagamento da quantia de R$ 5.913,72, 

que deverá ser atualizado na forma determinada no próximo tópico. 

Pondero que os juros de mora deverão ser cobrados a partir da citação 

válida, no importe de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

correção monetária deve incidir pelo INPC, com o termo da contagem a 

partir da data do vencimento de cada prestação. Do Dispositivo Pelo 

exposto, julgo improcedente os pedidos iniciais formulados na ação 

principal, revogando, desta forma a liminar anteriormente concedida. Em 
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consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios este fixados em 10% sobre o valor da causa, 

cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que 

beneficiário da justiça gratuita. Outrossim, julgo procedente o pedido 

contido na reconvenção para o fim de condenar a reconvinda ao 

pagamento da quantia de R$ 5.913,72 (cinco mil novecentos e treze reais 

e setenta e dois centavos), que deverá ser atualizada de acordo com a 

fundamentação supra. Em consequência, resolvo o mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno ainda a 

reconvinda, a título de sucumbência, ao pagamento das despesas e 

custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% 

sobre o valor da condenação devidamente atualizado, cuja exigibilidade 

fica suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita. Transitado 

em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 

quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016570-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO(A))

GLADSTONE GIMENIS OAB - 028.489.386-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MCC - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016570-94.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 30 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020256-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

PIRELLI PNEUS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - RJ104348 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020256-94.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 27 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015634-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY ESTRUQUEL MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015634-69.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 27 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007664-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DE ALMEIDA ECHEVERRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007664-18.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 27 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019723-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019723-38.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 30 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018253-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018253-69.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 30 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019381-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO PEDRO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019381-27.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 30 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020510-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SERGIO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020510-67.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 30 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002219-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN MARA SOATO STECKLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALONY CRISTIAN DE PAULA LINO OAB - MT26053/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002219-82.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 30 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001831-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001831-82.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 03 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018392-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEZUINO CATARINO DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018392-21.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 03 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010373-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010373-26.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 13 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002984-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE PAULINO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002984-53.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 13 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 
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RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002845-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002845-04.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 17 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011841-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR SOUZA DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011841-25.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 03 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002110-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002110-68.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 03 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018049-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA DA COSTA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018049-25.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 03 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007882-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE MOTTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007882-46.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 03 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006912-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CORREA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIOVANI GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de medida cautelar de busca e 

apreensão com pedido de liminar formulada por Thiago Correa de Lima em 

desfavor de Jiovani Gomes dos Santos, aduzindo que vendeu ao 

requerido o ágil de um veículo financiado marca Linfan X60 1.8L, ano 

2013/2014, placa NPD8513, pelo valor de R$ 41.560,00 (quarenta e um mil 

quinhentos e sessenta reais), porém o requerido descumpriu os termos da 

avença deixando de efetuar o pagamento das parcelas pactuadas, razão 

pela qual almeja a busca e apreensão do indigitado veículo. Determinada a 

emenda da inicial para que a parte autora especificasse a tutela que 

pretende, adequando com aquelas previstas no código de processo civil, 

ela manifestou no Id. 29873254 informando que pretende se valer da tutela 

antecipada antecedente, com fulcro no art. 303 do CPC, reiterando o 

pedido de busca e apreensão do veículo, bem como informa que 

procedera com o aditamento da inicial a fim de indicar a ação principal, 

qual seja, nulidade do negócio jurídico cumulado com perdas e danos). 

Pois bem, a emenda a inicial não é satisfativa. Explico: É sabido que o 

Novo Código de Processo Civil suprimiu as cautelares nominadas, 

simplificando o procedimento ao instituir a tutela de urgência prevista no 

art. 300 e seguintes. Vale dizer, no Código revogado, as cautelares 

poderiam ser autônomas ou incidentais e nominadas (p.ex. arresto, 

sequestro, busca e apreensão, etc.) ou inominadas (poder geral de 

cautela). Em outros dizeres, na disciplina do Código anterior havia 

procedimentos cautelares específicos e o procedimento cautelar genérico 

– que se manifestava através do denominado poder geral de cautela e que 

abarcava as cautelares atípicas, ou seja, as inominadas. Todavia, 

entende-se que, no Código de Processo Civil vigente essa dicotomia 

acabou, além de não mais serem admitidas na forma de processo 

autônomo, as cautelares continuaram existindo, tendo sido, contudo, 

extintos os procedimentos próprios destinados ao seu requerimento e 

concessão. Assim, o objetivo do Código vigente foi unificar o regramento, 

criando um regime único para os casos de tutela provisória e, em 

particular, para as tutelas de urgência e de evidência. Nesse sentido, 

Cassio Scarpinella Bueno, em seu livro Novo Código de Processo Civil 

Anotado complementa[1] : (...) a tutela provisória pode ter como 

fundamento a ocorrência de situação de urgência ou de evidência. A 

tutela provisória de urgência ocupa a maior parte dos dispositivos, arts. 

300 a 310, que corresponde ao Título II do Livro V da Parte Geral. A tutela 

provisória de evidência restringe-se a um só, o art. 311, equivalente ao 
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Título III. O parágrafo único do art. 294 apresenta para a tutela provisória 

de urgência duas espécies: a cautelar e a antecipada e a antecedente ou 

a incidente. Deste modo, evidente que a pretensão da parte autora não 

encontra guarida no ordenamento processual, uma vez que inexiste tutela 

cautelar autônoma, tal qual pugnado na inicial. Igualmente, não se pode 

falar em tutela antecipada antecedente que versa sobre matéria 

tipicamente cautelar, como requerido em emenda da inicial, de forma que 

cabe ao autor duas alternativas para o processamento da demanda. A um, 

pode o autor requerer a concessão de tutela cautelar antecedente, nos 

termos do art. 305 do CPC, a dois, formular pedido de tutela de urgência 

cautelar incidental, consoante art. 300 do CPC[2] . Em todo o caso, 

necessária a formulação de pedido final de mérito, consistente na 

rescisão do contrato de compra e venda do veículo sub judice firmado 

entre as partes. Destarte, inexistindo a possibilidade de propositura de 

ação autônoma de busca e apreensão, cabendo apenas às medidas de 

tutela cautelar antecedente ou tutela de urgência cautelar incidental, 

determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar os 

seus pedidos em conformidade com os fundamentos acima consignados, 

sob pena de indeferimento. Cumpram-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] 

Cassio Scarpinella Bueno, Novo Código de Processo Civil Anotado, 3ª 

Edição, São Paulo: SARAIVA, 2017, pg. 401. [2] Art. 305. A petição inicial 

da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente 

indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000149-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000149-92.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 06 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001059-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001059-22.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 03 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001542-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001542-52.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 14 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012503-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMAR FREDERICO HOLZ (REU)

LOURDES HOLZ (REU)

fulano de tal (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012503-86.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 14 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018031-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA CAPPARELLI (AUTOR(A))

RENATO BACARJI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018031-04.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 06 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019000-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA JANTSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):
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SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019000-19.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 06 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016520-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO IMBELLONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016520-68.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 06 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007053-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT26193/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASSER OMAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007053-65.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 06 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018029-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY MARIA DA LUZ PEREIRA (REQUERENTE)

NELSON UCHOAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018029-34.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 06 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010381-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010381-03.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 13 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002395-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ (REQUERIDO)

DIOGO COSTA ALCARAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002395-61.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 13 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016957-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YESO BENTO RAMOS DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA OAB - MT10401/O 

(ADVOGADO(A))

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCELI CANDIDO DO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016957-12.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 13 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002823-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DA SILVA CAPISTRANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002823-43.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 
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Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 13 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002867-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ JOACI DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002867-62.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 13 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002695-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002695-23.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 13 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019383-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LAURA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHISTIANE DE CASSIA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019383-94.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 13 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004698-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INES TEREZINHA DA SILVA VIANA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CANTISANI DE CARVALHO OAB - PE43024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTE REQUERIDA NÃO IDENTIFICADA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, verifica-se que a parte autora 

descurou de apresentar junto com a inicial os documentos necessários 

para a sua identificação. Ainda, a requerente declinou nos documentos 

carreados aos autos, se tratar de pessoa casada, de onde denoto a 

necessidade de que seu cônjuge também integre a lide[1]. Assim, porque 

sendo a presente ação de usucapião, fundada em direito real imobiliário, 

resta configurado por força de determinação legal, o litisconsórcio ativo 

necessário (art. 10, caput, CPC e art. 1.647, II, CC). Posto isso, determino 

venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, a fim de regularizar a sua identificação com a apresentação de 

seus documentos pessoais, bem como incluir seu cônjuge no polo ativo da 

lide aportando as devidas documentações, sob pena de indeferimento (art. 

321, § único do CPC/2015). Outrossim, a ação foi ajuizada objetivando a 

aquisição do domínio do lote de terreno urbano localizado na Rua Carmelita 

Fernandes, n.º 12, da quadra 14, bairro São Matheus, neste município de 

Várzea Grande-MT; constante da matrícula n.º 21.230, do 1º Serviço 

Notarial e Registro desta comarca. Pois bem. Da detida análise dos autos, 

constata-se que na matrícula atualizada acostada pela parte autora, 

mostra que o imóvel usucapiendo está averbado em nome de Jandir Pretto 

com a data de 11.06.1991 (id. 20396005). A par do exposto, por analogia 

ao que dispõe o art. 1.071 do CPC, acerca do reconhecimento extrajudicial 

de usucapião, o qual afirma a necessidade da anuência do titular de direito 

real, bem como considerando que a ação de usucapião visa a obtenção 

do título de propriedade do imóvel usucapiendo, determino venha a parte 

autora, no mesmo prazo e penalidades acima descrito, promover a 

adequação do polo passivo da lide, mediante a inclusão do real 

proprietário do imóvel sub judice. Por fim, acerca do reconhecimento 

extrajudicial de usucapião, que tem como requisito a apresentação de 

planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado 

(art. 1.071, II, CPC), e considerando a necessidade de delimitação do 

imóvel que se pretende usucapir, determino, também no mesmo prazo e 

penalidades, colacionar aos autos planta e memorial descritivo do imóvel,. 

Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Dire i to  [1 ]  TJMG, 103820808633370021 MG 

1.0382.08.086333-7/002(1), relator MOTA E SILVA, julgado em 

17/04/2009, DJe 08/05/2009.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001992-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001992-92.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 27 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004654-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO SEBBA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004654-29.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 27 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004851-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE LEITE DA SILVA CARVALHO BRAVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004851-52.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 

23/03/2020, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus). Considerando que a parte requerida 

compareceu nos autos e apresentou a contestação nos IDs. 

30003913-ss, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002492-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002492-66.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, deixo por ora de redesignar audiência de conciliação, em 

atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de março de 2020, a qual 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer dependência do 

serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus). No mais, CITE-SE a parte requerida, para apresentar 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em seguida, intime-se parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001624-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001624-83.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 30 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009050-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIRA SANTANA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO as requerentes os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da defesa 

de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência”. Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Outrossim, deixo por ora de designar 

audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de 

março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

qualquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Cite-se a parte requerida 

para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

As providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008723-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PATRICIA BELTRAMI DE PAULA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO as requerentes os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da defesa 

de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência”. Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Outrossim, deixo por ora de designar 

audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de 

março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

qualquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Cite-se a parte requerida 

para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

As providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002764-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DOMINGOS CURVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da 

retificação da autuação Defiro o pedido de retificação do nome da 

requeria, razão pela qual determino que a Secretaria promova a retificação 

do polo passivo para constar SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A. Do requerimento administrativo perante a Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais e da falta de interesse de agir Aduz a parte 

requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro, bem como 

alega que o autor não comprovou ter juntado os documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo perante a seguradora 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Id. 6121592. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Portanto, rejeito as preliminares acima descritas. Da sucumbência Quanto 

ao pedido de sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com 

o mérito devendo com este ser analisado. Ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido do processo No tocante a 

alegação veiculada pela requerida, de que falta pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em 

vista que o comprovante de endereço carreado esta em nome de 

terceiros, observo que a petição inicial está material e formalmente 

constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, sendo certo 

que o comprovante juntado no id. 6121594 – pág. 9 constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Declaro o feito saneado. 

Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total 

ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, objeto da ação. Diante 

da controvérsia instalada, defiro a produção de prova pericial formulada 

pelas partes (ids. 9966084 e 15564938). Para tanto, nomeio para os 

trabalhos periciais a Dra. Michele Taques Pereira Baçan, médica perita, 

localizada no endereço: Rua Barão de Melgaço nº 2754, Ed. Work Tower, 

9º andar, Centro, Cuiabá – MT, telefone: (65) 99929-6655, e-mail: 

micheletaquespericia@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi formulada pelas 

partes, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 

95, do CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 
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“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando 

apresenta alguma lesão permanente 2) Em caso afirmativo, se trata de 

invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi 

atingido? 4) Sendo o caso de invalidez parcial, qual o grau da perda 

anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) A causa desta 

lesão. Os quesitos da requerida encontram-se no Id. 9273761 – pág. 

21/22. Intime-se a requerente para, querendo, apresentar os quesitos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, 

querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da 

parte requerente fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, 

no sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a juntada dos laudos, 

intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos. Por fim, indefiro o pugnado pela 

parte requerida no id. 15564938 para expedir ofício ao Pronto Socorro por 

entender que os documentos acostados nos autos junto com a realização 

da prova pericial e possível prova oral, são suficientes para corroborar 

com os fatos alegados. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003660-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIL MARIA DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória c/c indenização 

por danos materiais com pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada proposta por Adevail Maria da Silva em desfavor de Unimed 

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando em síntese ser 

servidora pública e ter aderido o plano de saúde coletivo por adesão 

mantido pela requerida. Sustenta que no referido contrato possui 

existência de clausula que determina o reajuste do contrato de plano de 

saúde quando constatado os requisitos de aumento dos custos médicos e 

hospitalares em especial a tabela de honorários médicos, a utilização 

excessiva de serviços que comprometam a estabilidade econômica 

financeira do contrato, contudo a requerida excedeu a bilateralidade e 

intenta impor reajuste sem considerar aquilo que é descrito na referida 

cláusula. Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que 

seja determinado a sustação provisória do reajuste aplicado pela parte 

requerida e que seja aplicado o mesmo índice anunciado pela ANS para os 

planos individuais e familiares ou ainda outro índice inflacionário como 

INPC, sob pena de multa. No mérito requer a confirmação da liminar 

concedida, bem como a condenação na indenização da diferença entre o 

reajuste praticado e o reajuste definido judicialmente. Na decisão de Id. 

14585618 restou determinado a emenda da inicial, sendo que a parte 

autora manifestou-se no Id. 16003628, atendendo ao comando judicial. Os 

autos vieram conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO aos 

requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO 

RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - PACIENTE COM CÂNCER - 

NEGATIVA DO EXAME PET-CT - PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS 

OBRIGATÓRIOS - RESOLUÇÃO DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - 

INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO 

CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - COBERTURA DEVIDA - ATO 

INDENIZÁVEL - VALOR ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA 

INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Os contratos de plano de 

saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor. (TJMT Ap 

35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017). 

No presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar 

tais causas, em detrimento da hipossuficiência do autor, considerando 

ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal 

inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há 

como o autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da liminar 

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do 

CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, observo que 

a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao 

próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido 

processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão 

final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas 

irreversíveis, mormente considerando a hipossuficiência da parte autora. 

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em 

seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se 

não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na 

impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1] 

Portanto, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, 

implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte 

requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em 

precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não 

são suficiente a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, 

avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária 

segurança no exame da pretensão alegada na inicial. Nesse sentido, 

colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Ante o exposto, ausente os 

requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o 

pedido de tutela formulado na inicial. Outrossim, deixo por ora de designar 

audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de 

março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

qualquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Cite-se a parte requerida 

para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

As providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] Novíssimos Perfis do Processo Civil 

Brasileiro, 1999, pág. 34.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIA DROGASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000161-09.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista que a parte requerida manifestou desinteresse na 

audiência de conciliação, cancelo a audiência designada no Id. 28593960. 

Aguarde-se o prazo para contestar, que inicia-se a partir do protocolo do 

pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor 

do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002506-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CALDEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002506-45.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 6 de 

abril de 2020, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus). À vista da certidão de id., determino a 

intimação pessoal do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003016-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLANY STEFFANY SIQUEIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Considerando que a parte autora foi 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito via DJE e não 

manifestou conforme certidão de id. 22107815. Sendo assim, expeça-se 

mandado visando a intimação pessoal da autora, para proceder com o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe 

extinto o processo sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032712-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE ANDRADE PANHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela antecipada proposta por Douglas de Andrade Panhan em 

face de Banco Olé Consignado, alegando em síntese, que vem ocorrendo 

descontos em sua folha de pagamento, por débitos que jamais contraiu, 

proveniente de um cartão, supostamente realizado com o banco requerido. 

Todavia, afirma desconhecer o referido cartão, bem como qualquer 

contrato de prestação de serviços com o banco requerido, razão pela qual 

requer a concessão de tutela de urgência a fim de que o banco requerido 

se abstenha de efetuar descontos em sua conta, sob pena de multa. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, presumindo como verdadeira 

a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe 

o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão 

do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual 

ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela 

verificação da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se 

aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiência”. Deste modo, no presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Efetivamente a 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, restou demonstrada 

através dos extratos anexados à inicial nos Ids. 22033328, 22033336, 

22033644 e 22033648, que indica os descontos realizados em sua folha 

de pagamento, o que corrobora a narrativa alegada. No entanto, de outra 

parte, o perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma vez que 

os documentos carreados com a inicial, bem como mencionado pela parte 

autora, os descontos começaram a ser realizados em sua folha de 

pagamento desde o ano de 2016, ou seja, desde o referido ano os valores 

descontados seriam indevidos. Dessa forma, diante do considerável 

extenso lapso temporal decorrido, aproximadamente 03 (três) anos, até a 

propositura da presente demanda, é de se colocar em dúvida os fatos 

narrados, porquanto se realmente a parte autora entende como indevidos 

os respectivos descontos, deveria ter se insurgido contra eles há muito 

tempo, o que induz à vulnerabilidade dos fatos narrados pela parte autora, 

estando ausente a urgência da tutela pugnada. Ante o exposto, ausente 

os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o 

pedido de tutela formulado na inicial. Deixo por ora de designar audiência 

de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 
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COVID-19 (novo coronavírus). No mais, CITE-SE a parte requerida, para 

apresentar contestação que traga preliminar e/ou documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se parte autora para, no prazo de 

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

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002762-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA PADILHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Do 

Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais Sustenta a requerida que a parte autora acostou nos autos 

requerimento administrativo e que o mesmo encontra-se precário. Pois 

bem. Em que pese esta magistrada ter proferido decisões em que 

reconhecia que o fato de o autor não ter ingressado na via administrativa 

não era condição para o acesso ao poder judiciário, recentemente, o 

Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática no RE 

938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento administrativo 

ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse de agir, in 

verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 631.240. TEMA Nº 

350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, 

manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra 

acórdão que assentou, verbis:“AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. NECESSIDADE DE 

EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. 

INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não deve 

intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora. Todavia, a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. Da 

ausência do requerimento administrativo Argumenta a requerida que a 

ausência de pedido de pagamento de indenização relativa ao Seguro 

DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera judicial, 

ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito considerando a 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Não merece 

prosperar referida preliminar, pois o ordenamento jurídico pátrio não 

impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por 

outro meio. Ainda, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, 

adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Neste sentido é a 

Jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DA LIDE - 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS PARA 

MANIFESTAREM NOS AUTOS DE ORIGEM - CAUSA QUE ENVOLVE 

INTERESSE DE MENOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Não 

é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear 

judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio 

constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF). 

De acordo com o disposto no artigo 515, § 3º, do CPC, nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, permite-se ao Tribunal o 

julgamento da lide desde logo, versando a causa em questão 

exclusivamente de direito e estando em condições de imediato julgamento. 

Na hipótese, não há como aplicar o disposto no artigo supracitado, uma 

vez que é necessária a intimação dos demais herdeiros para se 

manifestarem nos autos de origem, conforme determinação do Juiz 

monocrático, bem como que seja concedida vista dos autos ao 

representante do Ministério Público, tendo em vista o interesse de menor 

no feito.” (Ap 127332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 

21/05/2015) (negritei). Assim, tenho que o simples fato de o autor não ter 

ingressado pela via administrativa para haver a sua indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, antes de propor ação, não lhe retira o direito 

de pleitear o recebimento do seguro por meio da via judicial, mormente 

considerando que aportou nos autos o pedido administrativo devidamente 

carimbado pela porto seguro cia de seguros gerais (Id. 6121076). Ante o 

exposto, rejeito a presente preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido 

de sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com o mérito 

devendo com este ser analisado. Declaro o feito saneado. Fixo como 

ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, objeto da ação. Dessa feita, 

DEFIRO a realização de perícia médica pela parte requerida. Para tanto, 

nomeio para os trabalhos periciais o Dra. Michele Taques Pereira Baçan, 

médica perita, localizada no endereço: Rua Barão de Melgaço n.º 2754, 

Ed. Work Tower, 9º andar, Centro, Cuiabá-MT, telefone: (65) 99929-6655, 

e-mail para contato: micheletaquespericia@hotmail.com, a qual cumprirá 
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escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo a mesmo ser intimada da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

ficando deferido o levantamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do CPC). Desde 

já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando apresenta alguma lesão 

permanente 2) Em caso afirmativo, se trata de invalidez total ou parcial? 3) 

Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Sendo o caso de 

invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, 

média, leve ou residual? 5) A causa desta lesão. Intimem-se as partes 

para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

465, CPC), bem como, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança (art. 465, CPC). A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica 

instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também 

buscar a comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008964-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela antecipada proposta por Reinaldo Jose Da Silva em face 

de Banco Bonsucesso Consignado S.A, alegando em síntese, que vem 

ocorrendo descontos em sua folha de pagamento, por débitos que jamais 

contraiu, proveniente de um cartão, supostamente realizado com o banco 

requerido. Todavia, afirma desconhecer o referido cartão, bem como 

qualquer contrato de prestação de serviços com o banco requerido, razão 

pela qual requer a concessão de tutela de urgência a fim de que o banco 

requerido se abstenha de efetuar descontos em sua conta, sob pena de 

multa. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência”. Deste modo, no presente 

caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, considerando 

ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte 

autora, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte autora comprovar os fatos alegados na 

inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada 

(art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Efetivamente a probabilidade do direito alegado pela parte autora, restou 

demonstrada através dos extratos anexados à inicial nos Ids. 22261859 e 

22261865, que indica os descontos realizados em sua folha de 

pagamento, o que corrobora a narrativa alegada. No entanto, de outra 

parte, o perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma vez que 

os documentos carreados com a inicial, bem como mencionado pela parte 

autora, os descontos começaram a ser realizados em sua folha de 

pagamento desde o ano de 2014, ou seja, desde o referido ano os valores 

descontados seriam indevidos. Dessa forma, diante do considerável 

extenso lapso temporal decorrido, aproximadamente 05 (cinco) anos, até a 

propositura da presente demanda, é de se colocar em dúvida os fatos 

narrados, porquanto se realmente a parte autora entende como indevidos 

os respectivos descontos, deveria ter se insurgido contra eles há muito 

tempo, o que induz à vulnerabilidade dos fatos narrados pela parte autora, 

estando ausente a urgência da tutela pugnada. Ante o exposto, ausente 

os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o 

pedido de tutela formulado na inicial. Deixo por ora de designar audiência 

de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus). No mais, CITE-SE a parte requerida, para 

apresentar contestação que traga preliminar e/ou documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se parte autora para, no prazo de 

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

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001703-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DE CAMPOS SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do 

Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por Gloria de Campos Silva Brito em 

desfavor de Seguradora Líder, alegando em síntese que em 31.12.2016 foi 

vítima de acidente com veículo, que resultou em sua invalidez permanente. 

Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro 

Obrigatório em razão de sua incapacidade permanente. Com a inicial 

vieram documentos. No id. 7284590 a parte requerida apresentou 

contestação, alegando preliminarmente falta de interesse de agir. No 
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mérito aduz que o boletim de ocorrência apresentado pela parte autora 

não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido 

de forma unilateral visto que foi lavrado com informações da própria parte 

autora, bem como não restou comprovado à invalidez permanente da parte 

autora, considerando que não foi apresentado laudo do IML. Por fim pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Audiência de conciliação restou 

inexitosa (id. 7910875). A parte autora apresentou impugnação no id. 

8072396. Intimada as partes para especificarem acerca das provas que 

pretendem produzir, somente a parte requerida manifestou e juntou a 

avaliação médica realizada no CEJUSC (ids. 15749166 e 15749168). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório, Fundamento e Decido. Da falta 

de interesse de agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, 

sob a alegação de que a parte autora não esgotou a via administrativa 

para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Id. 5488581. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve 

garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA 

RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE 

DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA 

DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do Mérito Conforme relatado inicialmente, 

cuida de ação de cobrança de seguro DPVAT. No caso dos autos a parte 

autora alega que faz juz ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez permanente. 

Pois bem, segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.”. Sendo assim, verifico que os documentos acostados a 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, a requerida 

sustenta que a requerente não trouxe aos autos documentos 

imprescindíveis para o deslinde da questão, a fim de demonstrar de 

maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano 

sofrido de forma satisfatória. Razão não assiste à requerida, haja vista 

que os documentos colacionados aos autos pela parte autora na exordial, 

comprovam o envolvimento da parte autora em acidente envolvendo 

veículo automotor, tendo em vista o que consta no relatório médico do 

paciente/autor, o seu histórico clinico, e demais documentos emitidos pelo 

Pronto Socorro e pela Ceico desta comarca (ids. 5488549, 5488570, 

5488578 e 5488584), especialmente a avaliação médica acostada no id. 

24439925 – págs. 1/2, que demonstram de maneira inequívoca o nexo 

causal entre o acidente narrado e o dano sofrido de forma satisfatória. 

Sendo assim, considerando o conjunto probatório acostado aos autos, 

verifico a demonstração de maneira inequívoca o nexo causal entre o 

acidente narrado e o dano sofrido de forma satisfatória. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente noticiado na inicial, 

restando ainda comprovado a existência de invalidez permanente da parte 

autora relacionada ao seu punho esquerdo, tendo afetada em 75% sua 

capacidade funcional, conforme atestado na avaliação médica acostada 

aos autos. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

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

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.”. Destaca-se que, o valor da indenização depende da 

extensão da invalidez sofrida pelo demandante, conforme se pode 

verificar da disposição dos artigos 3º e 12, caput, da Lei nº 6.194/74. 

Logo, considerando o grau de invalidez constatado pelo expert a parte 

autora faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório 

devido à lesão permanente em seu punho esquerdo, afetada em 75% sua 

capacidade funcional, a lei estabelece respectivamente o pagamento de 

25% do valor total da indenização para os casos em que ocorrem perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar. Assim, reputo razoável a fixação de 75% de 25% do valor total 

da cobertura, considerando que a lesão da parte autora foi quantificada 

em 75%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 
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é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente 

demanda e julgo extinto o feito com resolução do mérito com base no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a seguradora 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), à parte 

autora, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de 

acidente com veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro 

obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a 

atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 

requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004423-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PEREIRA MANIERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Lourdes Pereira Maniero propôs a presente 

ação ordinária em face de Club Mais Administradora de Cartões Ltda, 

alegando que tomou conhecimento que o seu nome foi incluído nos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC/SERASA), apontamento este feito pelo 

requerido no importe de R$ 268,22 (duzentos e sessenta e oito reais e 

vinte e dois centavos), referente ao contrato nº 687023. Alega que 

desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição lançada é 

indevida. Assevera que, diante do abalo de crédito indevido e suportado, 

vem sofrendo constrangimentos e desgaste em sua imagem pelo fato, 

havendo a configuração do dano moral. Requer seja declarada a 

inexistência de débito referente ao contrato em questão, bem como a 

condenação da requerida a título de danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial vieram documentos. No id. 4145076 

o pedido liminar foi deferido. Em seguida o requerido apresentou 

contestação acompanhada de documentos (id. 8323447), alegando que 

disponibiliza aos seus clientes o denominado Cartão Club Mais, que foi 

aderido pela autora, tendo esta realizado compras em 10.09.2012 e 

18.12.2012, sendo ainda que contratou dois seguros denominados 

“Proteção da Sorte e Cartão mais Protegido”. Ressalta que a autora deixou 

de efetuar os pagamentos das faturas ocorrendo a inscrição do nome 

dela nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz ser lícita a inscrição do 

nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, uma 

vez que agiu no exercício regular de seu direito. Ainda, a impossibilidade 

de inversão do ônus da prova e a litigância de má-fé. Ao final, requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. Audiência de conciliação restou 

inexitosa em virtude da ausência da parte autora, ocasião em que a 

requerida pugnou pela aplicação da multa (id. 8699496). A parte autora 

não apresentou impugnação à contestação conforme certificado no id. 

15546979. As partes foram devidamente intimadas para especificarem as 

provas que pretendem produzir, ocasião em que somente a parte 

requerida manifestou (id. 15668842). Após os autos vieram conclusos. É o 

relato. Fundamento e decido. Da ausência injustificada da autora na 

audiência de conciliação A parte requerida em audiência de conciliação, 

pugnou pela aplicação da multa insculpida no § 8º do art. 334 do CPC, 

diante da ausência da parte requerida na respectiva audiência. Pois bem, 

compulsado os autos tenho que se tem por configurado ato atentatório à 

dignidade da justiça, pois a autora sequer apresentou uma justificativa 

plausível para sua ausência. Por conseguinte, e com fundamento no artigo 

334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor da causa. O valor da multa consiste em crédito em favor do 

Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela Tabela Prática do 

Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data. Assinalo à parte 

multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o depósito judicial da 

multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado para que adote as 

providências necessárias para levantamento da quantia. Em caso de 

inércia da requerida em efetuar o pagamento da multa comunique-se ao 

Estado para que este adote as medidas cabíveis para a cobrança do 

crédito Do mérito Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 

355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. A ação foi ajuizada com 

base em inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito feito pelo requerido no importe de R$ 

268,22 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), 

referente ao contrato nº 687023, que supostamente se encontrava em 

nome da autora. A requerente afirma desconhecer o débito e sustenta que 

a negativação é indevida. Ainda, juntou com a inicial extrato do SPC 

demonstrando sua afirmação de existência da inscrição que estava em 

seu nome junto ao requerido, conforme página 04 do id. 3662729. Pois 

bem, analisando os autos, verifico que a improcedência dos pedidos 

realizados na inicial é medida que se impõe. Isso porque logrou êxito o 

requerido em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as 

partes decorrente do cartão Club Mais, em especial a fatura referente ao 

mês de maio de 2013, o qual gerou a inscrição do nome da autora no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em razão da sua 

inadimplência (id. 8323447 – pág. 14). Ademais, houve pagamentos nos 

valores de R$ 90,35 (noventa reais e trinta e cinco centavos) referente a 

fatura de dezembro/2012, R$ 31,80 (trinta e um reais e oitenta centavos) 

pagamento antecipado referente a fatura de janeiro/2013 e R$ 36,11 (trinta 

e seis reais e onze centavos) cujo valor que abateu parcialmente na 

fatura fevereiro/2013, após não ocorreu mais pagamentos. De tal forma, 

conquanto a autora tenha afirmado em sua inicial que desconhecia a 

origem do débito, não foi isto que restou apurado nos autos, pois o 

requerido apresentou a Termo de Solicitação do Cartão Club+, 

comprovante de compra e os termos dos Seguros “Proteção da Sorte e 

Cartão Mais Protegido” firmado entre as partes. Outrossim, é de fácil 

percepção que a assinatura exarada no Termo de Solicitação do Cartão 

Club+, comprovante de compra e os termos dos Seguros “Proteção da 

Sorte e Cartão Mais Protegido” (ids. 8323447 – págs. 5/7) possuem uma 

similitude extrema com a assinatura exarada pela requerente na 

Procuração, Declaração de Hipossuficiência e em sua Carteira de 

Identidade (id. 3662729). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EXCLUSÃO DO NOME DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – PROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA PARCELADA DE 

TELEFONE CELULAR COM CHIP – ASSINATURA DO COMPRADOR 

SUPOSTAMENTE FALSIFICADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

FALSIDADE - ANÁLISE COMPARATIVA ICTU OCULI DA ASSINATURA DO 

CONTRATO E DAS DEMAIS EXARADAS NA PROCURAÇÃO E NOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE – SIMILITUDE EXTREMA DAS 

RUBRICAS – ÔNUS DO AUTOR EM SOLICITAR INCIDENTE DE FALSIDADE – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO INICIAL - INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA – INSCRIÇÃO DEVIDA NO SPC – AUSÊNCIA DE CONDUTA 

ILÍCITA DA RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO- 

RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 105201/2011, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do MT, Relatora: Marilsen Andrade Addario, 

Julgado em 12/12/2012). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE 

ASSINATURA - ÔNUS DO RÉU APRESENTANTE DO DOCUMENTO 

QUANTO A VERACIDADE DO DOCUMENTO – DESNECESSIDADE - 
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ANÁLISE COMPARATIVA A OLHO NU DA ASSINATURA DOS 

DOCUMENTOS NOTA PROMISSSÓRIA E FICHA DE CLIENTE E AS DEMAIS 

EXARADAS NA PROCURAÇÃO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS – 

POSSIBILIDADE – SIMILITUDE EXTREMA DAS RUBRICAS – ÔNUS DO 

AUTOR EM SOLICITAR INCIDENTE DE FALSIDADE – PROVA ORAL EM 

JUIZO – RECONHECIMENTO DOS DADOS PESSOAIS E PARTICULARES - 

CONVICÇÃO DO JUIZ - NÃO VINCULAÇÃO À PROVA PERICIAL - 

INCLUSÃO LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 

0031643-21.2010.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, 

Publicado no DJE 14/12/2016) Alia-se a isso, a Carteira de Identidade 

apresentado na abertura do crediário junto a requerido, é o mesmo 

anexado na inicial pela parte autora, conforme pode ser observado na 

contestação (id. 8323447 – pág. 7). Insta asseverar ainda que a 

requerente não apresentou impugnação a contestação e oportunizado a 

produção de provas nada manifestou, ou seja, sequer requereu pela 

realização de uma perícia grafotécnica para dirimir eventuais dúvidas 

quanto a assinatura exarada nos documentos anexados pela requerida. 

Portanto, por ausência de prova contundente acerca da falsidade da 

assinatura lançada no Termo de Solicitação do Cartão Club+, comprovante 

de compra e nos termos dos Seguros “Proteção da Sorte e Cartão Mais 

Protegido”, há que se concluir que não houve conduta ilícita por parte da 

requerida que pudesse dar origem a um dano (moral/material) indenizável. 

Assim, diferentemente do que constou na petição inicial, a dívida está 

lastreada em negócio jurídico que contou com a participação da autora, 

que daquele ficou inadimplente. Da litigância de má-fé Diante de tudo que 

fora exposto, restou evidente que a requerente se utilizou de má-fé 

processual, uma vez que afirmou não conhecer a origem do débito 

questionado, quando na verdade tinha pleno conhecimento da existência 

de um débito em seu nome junto ao requerido em virtude do Cartão Clube 

Mais, cuja fatura referente ao mês de maio de 2013 não foi adimplida a 

tempo e modo, dando ensejo a negativação do seu nome. Agindo assim, 

caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso II do artigo 80 

do Código de Processo Civil, ou seja, a alteração da verdade dos fatos, 

sendo o quanto basta para condenar o autor por litigância de má-fé, nos 

termos do artigo 81 da lei processual civil. Nestes termos caminha a 

jurisprudência: “COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL – IMPERTINÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA 

AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONTRATOU COM A RÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 

Tendo sido comprovado, ao contrário do que alegou a autora, que havia 

entre as partes contratos de compra e venda entabulados, bem como de 

seu descumprimento por parte da autora, ensejando a negativação de seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, de rigor era mesmo a 

improcedência da presente ação indenizatória, ajuizada com a premissa 

de que não havia contratação entre as partes. Assim, alterando a autora a 

verdade dos fatos e pretextando a obtenção de vantagem indevida, 

pertinente a sua condenação por litigância de má-fé, sendo de rigor o não 

provimento do recurso, mantida sua condenação.” (TJ-SP - APL: 

00368965920118260001 SP 0036896-59.2011.8.26.0001, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 15/12/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/12/2015) Forte nessas razões, tenho que a 

requerente deve ser condenado em litigância de má-fé processual, nos 

termos do art. 81 do CPC. Com estas considerações e fundamentos, julgo 

improcedentes os pedidos iniciais da presente ação declaratória proposta 

por Lourdes Pereira Maniero em desfavor de Club Mais Administradora de 

Cartões Ltda ambos qualificados nos autos e em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Ainda, condeno a requerente nas 

penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC). Em atendimento ao princípio 

da sucumbência, condeno o autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 

8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta 

que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. Outrossim, por 

consequência, revogo a liminar deferida nos autos no id. 4145076, bem 

como determino seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito a fim de 

procedam novamente com a inscrição do nome da autora naqueles órgãos 

em relação ao débito de R$ 268,22 (duzentos e sessenta e oito reais e 

vinte e dois centavos), referente ao contrato nº 687023, devendo ser 

encaminhada cópia desta sentença junto com ofício a ser expedido. 

Transitado em julgado, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000983-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA CRISTINA DO CARMO CALABRIA OAB - MT22621/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de reparação de dano morais, 

materiais e estéticos proposta por Roselaine Cristina Da Silva em desfavor 

de Joao Batista De Almeida Neto, devidamente qualificados nos autos. A 

parte requerida informou nos autos a realização de acordo extrajudicial, 

no id. 20559596 requerendo a sua homologação. Logo em seguida, a parte 

requerida informou o cumprimento do acordo conforme pactuado, 

requerendo a extinção da demanda (id. 21119745). É o relatório. Decido. 

Verifica-se que o acordo realizado entre as partes, detém de requisitos de 

validade, existência e eficácia jurídica. Posto isso, homologo por sentença 

o inteiro teor do ajuste celebrado entre as partes (Id. 20559596), para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III alínea “b” do 

Código de Processo Civil. Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 

3º, do CPC, sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. Após, 

oportunamente, certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010511-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEODON JOSE DE OLIVEIRA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação monitória proposta por José 

Maria da Costa Campos Filho em desfavor de Cleodon José de Oliveira-Me. 

Logo após a propositura da presente demanda, a parte autora aportou nos 

autos pedido de desistência da ação no Id. 23339189. Após, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 23339189 se trata 

de uma simples manifestação de desistência da lide e, verificando-se que 

a parte requerida não foi citada, certo que desnecessária a sua anuência. 

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao pagamento de 

verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008672-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR LEITE DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de inexigibilidade de débito 

c/c indenização por danos morais proposta por Jocimar Leite dos Passos 

em desfavor de Banco Bradesco. Logo após a propositura da presente 

demanda, a parte autora aportou nos autos pedido de desistência da ação 

no Id. 24873715. A audiência de conciliação designada nos autos, restou 

inexitosa (Id. 24892981). A parte requerida apresentou contestação no Id. 

25691624, sendo intimada logo em seguida a fim de manifestar acerca do 

pedido de desistência formulado pela parte autora (Id. 28276656), a qual 

manifestou-se no Id. 28883543, concordando com a desistência da ação. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 

24873715se trata de uma simples manifestação de desistência da lide, 

sendo que a parte requerida manifestou concordância com o pedido de 

desistência. Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Por conseguinte, à vista de que a parte autora desistiu 

do processo, condeno-a ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, fixado este em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a natureza 

da causa, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da 

prestação dos serviços e do tempo despendido, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005421-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. T. D. S. (AUTOR(A))

CLAUDETE APARECIDA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VERA -MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005421-67.2020.8.11.0002. AUTOR(A): J. P. T. D. S., CLAUDETE 

APARECIDA TEIXEIRA REU: MUNICÍPIO DE VERA -MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em 

discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela 

Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de tutela de urgência objetivando a concessão de 

tratamento odontológico com porte anestésico pra retirada de cáries e 

realização de restaurações dentárias, bem como a realização de exame 

de exoma completo e o fornecimento de 10 latas/mês do leite Pediasure em 

favor do menor João Pedro Teixeira dos Santos, diante do diagnóstico de 

Hipotonia Congênita associada à atraso de fala e de motricidade fina em 

investigação, CID: P94.2. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para análise e parecer. Quanto à necessidade do exame 

de exoma completo, o parecer do NAT apontou: “a) O procedimento 

solicitado, de sequenciamento genético, não é disponibilizado pelo SUS e 

não tem opcional similar. b) O exame é disponibilizado em alguns serviços 

privados, sendo indicado para investigação de doenças que tenham 

possível causa genética, como no caso em tela. c) Não há urgência na 

realização do exame, tratando-se de ferramenta adicional na investigação 

de doença não definida, com possível cunho genético.”. Em relação ao 

pedido de fornecimento de leite Pediasure, o NAT atestou: “Fórmula 

Nutricional Pediasure: alimento nutricionalmente completo próprio para 

crianças com dificuldade alimentar, oferece 100% das principais vitaminas 

e minerais das recomendações. Não consta nos autos se há 

impossibilidade de alimentação convencional ou mesmo de deglutição, não 

consta nos autos avaliação nutricional para que se justifique necessidade 

de suplementação. Não há justificativa clínica para suplemento alimentar.” 

Após, a parte autora manifestou-se acerca dos pareceres elaborados, 

tendo juntados documentos médicos que atestam a necessidade do 

insumo alimentar e dos tratamentos de saúde pleiteados. Todavia, em 

analise aos autos, não se verifica a negativa administrativa quanto ao 

tratamento odontológico e ao leite Pediasure; há apenas negativa 

administrativa acerca do exame de exoma completo, conforme documento 

colacionado ao ID nº 29385431. Desse modo, não há prova documental de 

que o requerente ou eu representante tenha comparecido pessoalmente 

ao SUS para requerer os tratamentos pleiteados. Desse modo, intime-se a 

parte Requerente para que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a comprovação atualizada da solicitação administrativa do tratamento 

odontológico com porte anestésico pra retirada de cáries e realização de 

restaurações dentárias, bem como do fornecimento do leite Pediasure, sob 

pena de inépcia da petição inicial, sem nova intimação (art. 321 do CPC). 

Cumprida a diligência ou decorrido o prazo acima, promova-se a imediata 

conclusão. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1051280-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CEZAR MOURA PEREIRA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1051280-23.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: EVERTON CEZAR MOURA 

PEREIRA DA COSTA IMPETRADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Tratam-se os autos acerca de ação de obrigação de fazer em favor de 

Everton Cezar Moura Pereira visando a realização de cirurgia de 

artroplastia primária do quadril não cimentada. Inicialmente, recebo a 

emenda à inicial realizada pela parte autora para que a presente ação 

tramite como ação ordinária de obrigação de fazer. Em ID. 28294092 

deferiu-se a tutela de urgência. Em ID. 29184573 a parte autora sobreveio 

aos autos e requereu bloqueio de valores para realização do 

procedimento requerido. Em ID. 28898776 sobreveio aos autos ofício nº 

077/2020/ASSEJU/CM/SMS informando que o procedimento sub judice 

encontra-se autorizado cuja unidade executante é o Hospital Municipal 

São Benedito de Cuiabá. Ainda, informou que contados da data da 

aprovação, a unidade hospitalar possui o prazo de 30 (trinta) dias para 

realizar o agendamento. Aliado a isto, determino a intimação do Município 

de Cuiabá e o Estado do Mato Grosso para informar nos autos a data 

prevista para realização do procedimento em favor do paciente, bem como 

os materiais disponíveis no SUS para tratar a patologia do mesmo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou 

quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, 

devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Cumpra-se 

com urgência. Às providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001604-32.2019.8.11.0001. REQUERENTE: LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA 

BASSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Considerando a 

incorporação do medicamento sub judice ao Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica – SUS, e, à vista do Enunciado nº 03 de 

Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde (“Nas 

ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de 

saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da 

prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar”. (Redação dada pela III 

Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019), intime-se a parte Autora para 

apresentar a negativa atualizada do ente público em lhe fornecer o 

medicamento em via administrativa. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos para deliberações e/ou sentença. Às providências. Juiz(a) de 

Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008417-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Prefeitura Municipal de Estrela d´Oeste (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE BARISON FERREIRA OAB - SP335316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIDECIO DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008417-72.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) Requerente: REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESTRELA D´OESTE Requerido: REQUERIDO: FLORIDECIO DE SOUZA LIMA 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos, na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte exequente para que se manifeste sobre a(s) certidão(ões) do Oficial 

de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 26 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000184-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ FERREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000184-86.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JUAREZ FERREIRA 

DA SILVA Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso 

tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 26 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011735-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011735-63.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ROSANGELA MARIA DA SILVA, 

F. D. S. A. REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos em correição. Analisando os autos, constata-se que 

a Requerente informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, 

pugnando pela desistência da presente ação (Id. 24453604). Segundo 

dicção do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação dó produzirá 

efeitos após a homologação judicial, sendo desnecessário o 

consentimento do requerido, uma vez que não foi citado. Posto isso, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela Requerente 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios. Ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data registrada no 

Sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014171-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES FEITOZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014171-92.2019.8.11.0002. Requerente: FRANCISCA ALVES FEITOZA 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Analisando 

os autos, constata-se que a Requerente pugnou pela desistência da 

presente ação (Id. 24743203). Segundo dicção do art. 200, § único, do 

CPC, a desistência da ação dó produzirá efeitos após a homologação 

judicial, sendo desnecessário o consentimento do requerido, uma vez que 

não foi citado. Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pela Requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 

data registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004626-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de apresentar a 

petição inicial. Transcorrido in albis o prazo para manifestação, 

certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral 

Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018692-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT11663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim: a) apresentar o 

competente instrumento procuratório outorgado por Steffany Vitória 

Pereira Lopes, assistida por Terezinha Pereira da Cruz, em favor do 

advogado Fábio Sales Vieira (CPC, artigo 104); b) apresentar um 

documento de identificação das requerentes, de forma legível (CPC, artigo 

320); c) comprovar o prévio requerimento administrativo para a concessão 

do benefício previdenciário junto à Autarquia Federal, demonstrando, 

assim, o interesse de agir (CPC, artigo 17). Neste aspecto, o STF entende 

ser imprescindível o requerimento administrativo anterior para que seja 

caracterizada a ameaça ou lesão a direito (CF, artigo 5º, inciso XXXV), 

nos termos do julgamento proferido no RE n. 631.240, com repercussão 

geral reconhecida (TEMA 350). Transcorrido in albis o prazo para 

manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. 

Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002197-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RAIMUNDO ALEGRIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT11098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002197-24.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: MARCIO RAIMUNDO ALEGRIA 

IMPETRADO: 2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT 

Vistos em correição. Analisando os autos, observo que o impetrante 

pugnou pela desistência do presente mandamus. Segundo dicção do art. 

200, § único, do CPC, a desistência da ação só produzirá efeitos apos 

homologação judicial, sendo desnecessária a anuência da autoridade 

impetrada. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios. Arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de praxe. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data registrada 

no Sistema. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005065-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA 

GRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo nº 1005065-72.2020.8.11.0002 Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

VÁRZEA GRANDE – SIMVAG em face do Município de Várzea Grande-MT. 

Aduz que o artigo 107, § 2º da Lei Complementar nº 1.164/1990 - Estatuto 

do Servidor Público de Várzea Grande – estabelece que o afastamento 

para o desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do 

mandato, podendo ser prorrogado uma única vez. Afirma que tal 

dispositivo afronta disposições constitucionais – artigo 8º da Constituição 

Federal e artigo 133 da Constituição Estadual, bem como a legislação 

infraconstitucional de regência. Alega que as Constituições Federal e 

Estadual prezam pelo princípio da liberdade sindical e da não intervenção 

do Estado na atuação sindical, pontuando que a Constituição Estadual não 

faz qualquer limitação de tempo ou quantidade de mandato classista. 

Assevera que os atuais dirigentes do sindicato pretendem nova 

candidatura, mas com a barreira imposta pela lei torna-se inviável. 

Argumenta que a referida norma ostenta vício de inconstitucionalidade 

material, uma vez que está limitando o desempenho do mandato classista, 

configurando intervenção do Estado na liberdade do sindicato de 

estabelecer a sua própria disciplina. Com tais considerações e afirmando 

a presença dos requisitos legais, pugnou pela concessão de liminar para a 

suspensão da eficácia do § 2º, do artigo 107 do Estatuto do Servidor 

Público de Várzea Grande, por violar a Constituição Federal em seus 

artigos 8º, incisos I e VIII, e 25, além do artigo 133 da Constituição Estadual 

e outros dispositivos legais. No mérito, postulou a declaração incidental da 

inconstitucionalidade do § 2º, do artigo 107 da Lei Complementar nº 

1.164/1990 - Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande. 

É o relatório. Decido. O Sindicado-requerente pretende, por meio desta 

Ação Civil Pública, a declaração de inconstitucionalidade do § 2º, do artigo 

107 da Lei Complementar nº 1.164/1990 - Estatuto do Servidor Público do 

Município de Várzea Grande, por violação ao artigo 8º, incisos I e VIII, da 

Constituição Federal e do artigo 133 da Constituição Estadual. Nessa 

perspectiva, como sói acontecer em litígios onde se questiona a 

compatibilidade vertical da lei ou ato normativo com o texto constitucional, 

a análise dos pleitos da entidade sindical está intrinsecamente atrelada ao 

exame da (in)constitucionalidade da norma que fixou limitação temporal 

para o desempenho de mandato classista. Ocorre que a declaração de 

inconstitucionalidade do § 2º, do artigo 107 da Lei Complementar nº 

1.164/1990, não se traduz em mero efeito incidental do que restou 

postulado, mas sim em pedido principal da demanda envolvendo a 

constitucionalidade da limitação do afastamento de servidores para servir 

ao Sindicato-autor, em apenas uma reeleição. Com isso, a declaração 

incidental de inconstitucionalidade, que deveria ficar adstrita à causa de 

pedir, toma corpo de objeto central, ultrapassando o espectro de análise 

no controle difuso, repercutindo na inadequação da via eleita para a 

restauração do estado jurídico agredido com a edição da norma municipal 

ora questionada. Isso porque que a ação civil pública não constitui meio 

adequado para a declaração de inconstitucionalidade de lei com efeitos 

erga omnes, sobretudo quando a pretensão autoral caminha 

vigorosamente no sentido de alcançar a invalidação do dispositivo legal 

questionado, buscando, ainda que por vias transversas, obter a 

supressão total ou parcial dos efeitos atuais e futuros da norma municipal. 

Outro, aliás, não é o entendimento de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo 

Gustavo Gonet Branco: “Admitida a utilização da ação civil pública como 

instrumento adequado de controle de constitucionalidade, tem-se ipso jure 

a outorga à jurisdição ordinária de primeiro grau de poderes que a 

Constituição não assegura sequer ao Supremo Tribunal Federal. É que, 

como visto, a decisão sobre a constitucionalidade de lei proferida pela 

Excelsa Corte no caso concreto tem, inevitavelmente, eficácia inter partes. 

É certo, ademais, que, ainda que se desenvolvam esforços no sentido de 

formular pretensão diversa, toda vez que na ação civil pública ficar 

evidente que a medida ou providência que se pretende questionar é a 

própria lei ou ato normativo, restará inequívoco que se trata mesmo é de 

impugnação direta de lei. Nessas condições, para que se não chegue a 

um resultado que subverta todo o sistema de controle de 

constitucionalidade adotado no Brasil, tem-se de admitir a completa 

inidoneidade da ação civil pública como instrumento de controle de 

constitucionalidade, seja porque ela acabaria por instaurar um controle 

direto e abstrato no plano da jurisdição de primeiro grau, seja porque a 

decisão haveria de ter, necessariamente, eficácia transcendente das 

partes formais.” Logo, evidenciado o intento autoral de mascarar o 

controle abstrato de constitucionalidade, uma vez que o pedido de 

declaração de inconstitucionalidade foi alçado como tema principal e não 

incidental. Aliás, conceber o processamento do pedido pela via jurídica 

eleita implicaria em usurpação de competência (TJ), uma vez que, ao fim e 

ao cabo, a prestação jurisdicional emanada deste Juízo terá o mesmo 

efeito erga omnes obtido com a via adequada (ADI), na medida em que a 

imutabilidade da decisão ultrapassa as fronteiras formais do processo. 

Não se pode, portanto, a pretexto da urgência e necessidade de estancar 

eventuais excessos legislativos, ignorar todo o arcabouço jurídico que 

elege a ação direita de inconstitucionalidade como o meio idôneo para 

travar o debate constitucional apresentado pelo Sindicato-autor. Por 

oportuno, ressalta-se que o legislador, ao disciplinar a eficácia da decisão 

proferida na ação civil pública, no seu artigo 16, estabeleceu que a 

sentença civil fará coisa julgada erga omnes: “Art. 16. A sentença civil 

fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do 

órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por 

insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá 

intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.” 

Isto significa que, se utilizada com o propósito de proceder ao controle de 
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constitucionalidade, a decisão que afastar a incidência da norma por 

incompatibilidade com a ordem constitucional, acabará por ter eficácia 

semelhante àquela das ações diretas de inconstitucionalidade, isto é, 

eficácia geral e irrestrita. Ao examinar o assunto aqui tratado, 

precisamente a utilização da ação civil pública em controle de 

constitucionalidade e os efeitos erga omnes decorrentes da decisão 

judicial, o insigne jurista Hugo Nigro Mazzilli reforça a argumentação acima 

invocada, esclarecendo: “O que não se tem admitido, porém, é que se use 

a ação civil pública ou coletiva para atacar, em abstrato, os efeitos erga 

omnes, atuais e futuros, de uma norma supostamente inconstitucional. 

Com isso, em última análise, estaria o juiz a invadir atribuição constitucional 

dos tribunais, aos quais compete, com exclusividade, declarar a 

inconstitucionalidade em tese de lei ou ato normativo, para, a seguir, ser 

provocada a suspensão de sua eficácia erga omnes. Com efeito, se numa 

ação civil pública um juiz singular pudesse cassar os efeitos pretéritos e 

ainda impedir todos os efeitos atuais e futuros de uma lei, porque 

inconstitucional, estaria na prática retirando-lhe toda a eficácia erga 

omnes, o que nosso sistema constitucional só admite possa ser feito 

originalmente pelos tribunais em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade ou, em alguns casos, em sede de ação interventiva.” 

Ora, não é razoável que se compreenda a presente questão constitucional 

como incidental, restando muito evidente os contornos de controle 

concentrado de constitucionalidade pela via inadequada. A jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o controle de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público não pode ser 

o objeto principal da ação civil pública, pois esse exame é próprio da ação 

direta de inconstitucionalidade. A propósito: “DIREITO CONSTITUCIONAL. 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE 

LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO 

ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal 

firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de 

constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de 

inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação 

da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (STF, RE 595213 AgR, 

Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 01/12/2017, DJe 291 de 

15/12/2017, Public. 18/12/2017). Assim, patente a situação de uma ADI 

travestida de ação civil pública, situação sabidamente vedada pelo 

ordenamento jurídico, notadamente pela jurisprudência, revelando a 

inadequação desta via. Anoto, por oportuno, que este juízo não ignora a 

possibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade, em 

controle difuso, de leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a 

questão constitucional não se confunda com o pedido - objeto da ação 

(controle principal), ou seja, desde que a tese esteja limitada à causa de 

pedir (controle incidental). O jurista Ingo Wolfgang Sarlet, com propriedade, 

traz o exato alcance dessa distinção entre os modelos incidental e 

principal: “O contraposto do controle incidental é o controle principal. No 

controle principal a questão constitucional não é suscitada incidentalmente 

nem constitui prejudicial ao julgamento do litígio que constitui objeto do 

processo. No controle principal, o objeto do processo é a própria questão 

constitucional. O processo é instaurado em virtude e apenas em razão da 

própria alegação da questão de constitucionalidade, não existindo litígio 

dependente da solução desta questão para ser dirimido. O controle 

principal ocorre por meio de ação direta, dirigida à Corte Constitucional ou 

ao tribunal de cúpula do Judiciário. O controle incidental pode se dar 

quando o juiz, condutor do processo instaurado em virtude de litígio entre 

as partes, tem poder para controlar a constitucionalidade das leis, como 

ocorre no direito brasileiro e no direito estadunidense”. Nessa perspectiva, 

em que pese a inicial sustentar a tese de controle incidental de 

constitucionalidade (difuso), tanto a causa de pedir como os pedidos são 

conclusivos para o controle principal. De fato, a leitura da inicial não deixa 

dúvida de que o pedido de declaração de inconstitucionalidade, 

supostamente incidental, se apresenta, verdadeiramente, como pleito 

principal, com efeitos erga omnes, porquanto pretende afastar a eficácia 

do § 2º, do artigo 107 do Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande, 

norma esta responsável pela regulação da situação jurídica questionada 

nesta ação. Paradoxalmente ao que foi deduzido pelo autor na presente 

ação, caberia o controle de constitucionalidade incidental se o pedido de 

declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal questionado não 

figurasse como o protagonista do debate jurídico instaurado, mas apenas 

como fundamento ou questão prejudicial ao exame de mérito da causa. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA 

RESOLUÇÃO 10/2008 DO TJ/SC. ATO NORMATIVO QUE SE ASSEMELHA 

À LEI EM TESE. COMPETÊNCIA DO STF. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. 1. O INSS ajuizou ação ordinária com o objetivo de obstar o modo 

de pagamento de precatórios judiciais realizado pelo Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina de forma inconstitucional, uma vez que, por meio da 

Resolução TJ/SC nº 10/2008, haveria incidência de juros de mora em data 

posterior à conta de liquidação do julgado. 2. Da leitura do acórdão 

recorrido, denota-se que o objetivo da presente ação ordinária não se 

relaciona a atos específicos, mas contra a resolução de tribunal. Sendo a 

Resolução 10/2008 do TJ/SC ato normativo de caráter genérico e abstrato, 

assimila-se à conceituação de "lei em tese". 3. Como sabido, o controle 

difuso de constitucionalidade pode ser exercido por qualquer órgão de 

jurisdição em qualquer processo instaurado, desde que a 

constitucionalidade da lei ou ato normativo não se constitua objeto do 

processo, mas questão prejudicial, não verificada no caso sub examine. 4. 

Forçoso concluir que a presente ação ordinária equivale à declaração de 

inconstitucionalidade de lei em tese, em flagrante invasão da competência 

do Pretório Excelso para efetuar o controle em abstrato da 

constitucionalidade das leis. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no 

REsp: 1455101 SC 2014/0118386-2, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 24/10/2014). “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO 

QUE RETIRA DA LEI TODA EFICÁCIA. IDENTIDADE COM AÇÃO DE 

CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDADE OBTIDA PELA AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE SUPERVENIENTE. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE 

OFÍCIO E ACOLHIDA PARA RECONHECER A FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O 

pedido contido em ação civil pública que visa determinar ao ente público 

que se abstenha de aplicar, de forma genérica, abstrata e pro futuro, 

legislação municipal contaminada por vício de inconstitucionalidade, se 

confunde de maneira indissociável com a própria declaração de 

inconstitucionalidade da Lei municipal que ampara a atuação 

administrativa, o que inviabiliza seu manejo. Sendo certo que só é legítima 

a atuação da Administração Pública escorada em Lei que a ampare, em 

observância ao princípio da legalidade estrita, o julgamento da ação direta 

de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 5.092/2012, com declaração 

do vício de inconstitucionalidade, corresponde ao alcance do escopo da 

presente ação, donde decorre a ausência de interesse superveniente 

para a ação.” (TJMS; APL 0834977-84.2014.8.12.0001; Terceira Câmara 

Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 19/06/2018). “AÇÃO 

ORDINÁRIA. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

POUSO ALEGRE. PRETENSÃO DE INAPLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL. 

OFENSA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROLE ABSTRATO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O ordenamento jurídico pátrio admite a 

realização do controle difuso de constitucionalidade, ou seja, aquele que 

se dá de forma incidental porque é indispensável a julgamento do mérito de 

determinado caso concreto, produzindo efeitos somente em ralação às 

partes envolvidas na demanda, por qualquer juízo ou tribunal. 2. O pedido 

formulado nos autos, de rotulada "ação declaratória inaplicabilidade" de lei 

municipal, não pode ser tido como meramente incidental porquanto 

constitui objeto principal da demanda, que visa à invalidação da norma 

para todos os servidores dela destinatários, sendo forçoso concluir pela 

inadequação da via eleita.” (TJMG - Apelação Cível AC 

10525150045926001, Public. 14/07/2017). Noutro giro, o Código de 

Processo Civil vigente, em seu artigo 17, preceitua que para postular em 

juízo, exige-se que a parte demonstre “interesse e legitimidade”. 

Doutrinariamente, em relação ao interesse de agir, têm-se as acepções 

“necessidade”, “utilidade” e “adequação”. Deste derradeiro, entende-se 

que a parte sempre deverá escolher a via processual adequada aos fins 

que almeja. Sobre o interesse de agir, o jurista Alexandre Freitas Câmara, 

em sua obra O Novo Processo Civil Brasileiro, esclarece que “a aferição 

do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois 

elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de 

“interesse/necessidade”) e adequação da via processual (ou 

“interesse/adequação”). Haverá interesse-necessidade quando a 

realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar 

independentemente do processo. (...) Além disso, impõe-se o uso de via 

processual adequada para a produção do resultado postulado. Assim, por 
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exemplo, aquele que não dispõe de título executivo não tem interesse em 

demandar a execução forçada de seu crédito, pois não é esta a via 

processual adequada para aqueles que não apresentem um título hábil a 

servir de base à execução (arts. 783 e 803, I).” No mesmo sentido é o 

entendimento jurisprudencial: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. A ação civil 

pública não é meio adequado para postular a declaração, in abstrato e 

com efeito erga omnes, de inconstitucionalidade de lei. 2. Neste caso, não 

há uma situação concreta de tutela dos direitos previstos no art. 1º da Lei 

n º  7 . 3 4 7 / 8 5 .  3 .  A p e l a ç ã o  i m p r o v i d a ” .  ( T R F 4 ,  A C 

5000187-74.2015.404.7201, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO 

ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 12/05/2017). 

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DA 

REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL DO SERVIÇO PRIVADO E REMUNERADO 

DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ALEGAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. CONTROLE ABSTRATO 

DE CONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO IMPROVIDO. 1. Na presente Ação Civil 

Pública a declaração de inconstitucionalidade das normas municipais que 

regulamentam o serviço privado remunerado de transporte de passageiros 

por meio de Operadoras de Plataforma Tecnológica (OPT) não possui 

caráter incidental, mas se revela como o verdadeiro pedido da ação, a 

qual busca suspender os efeitos da Lei Municipal 2.330/2017 e do Decreto 

nº. 1.428/2017, sob o argumento da inconstitucionalidade material e formal, 

o que deixa clara a inadequação da via eleita, não podendo a Ação Civil 

Pública ser utilizada para promover o controle abstrato de normas, como 

sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN, o que deságua 

no indeferimento da inicial por ausência de interesse processual, 

inteligência do artigo 330, inciso III, do CPC. 2. Recurso conhecido e 

improvido”. (TJ-TO - APL: 00015160420188270000, Relator: ANGELA 

MARIA RIBEIRO PRUDENTE). Destarte, uma vez reconhecida a utilização 

de instrumento jurídico inadequado para alcançar a tutela jurisdicional, 

forçoso reconhecer a falta de interesse de agir do autor, na modalidade 

adequação, autorizando o indeferimento da petição inicial (art. 330, III, 

CPC) e a extinção processual sem resolução do mérito (art. 485, I e VI, 

CPC). Ante o exposto, na forma do art. 330, III, do CPC, INDEFIRO a petição 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação civil pública, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do mesmo Codex. 

Sem custas e verba honorária. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e cautelas de 

estilo. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012313-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MADALENA PULQUERIO MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1012313-26.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): SUELI MADALENA PULQUERIO MORAIS 

Requerido: REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para que manifestes sobre o laudo pericial, no prazoz de 

quinze dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 26 de 

março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018377-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MENDES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1018377-52.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALMIR MENDES DA 

SILVA Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação tempestivamente juntada aos autos. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 26 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002905-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002905-45.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública Municipal, perseguindo o recebimento do valor grafado na 

Certidão de Dívida Ativa, todavia, a exequente pugnou pela extinção do 

feito ante a quitação do débito. É a síntese. Fundamento e Decido. Restou 

demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso do 

processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do presente 

feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação. Por tais razões 

e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, 

com julgamento de mérito. Sem condenação em honorários advocatícios 

por estarem pagos, assim como não há condenação em honorários para o 

exequente, haja vista o executado deu casa a ação. Custas a encargo do 

executado. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de 

estilo, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006205-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007572-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002818-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIRES BENEDITA FONSECA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002868-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RITA DE ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014428-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCINO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014428-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO MARCINO 

SANTANA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos em saneador. O processo está em ordem, não há 

preliminares arguidas, as partes são legítimas e estão representadas, 

encontram-se presentes, portanto, os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Por não haver questões processuais 

pendentes a serem decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio 

ao artigo 370 do Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), 

designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de 

maio de 2020, às 15h00min para oitiva das testemunhas a serem arroladas 

pelas partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias 

aportarem aos autos o rol de testemunhas com as seguintes 

qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do Cadastro 

de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da residência 

e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 

do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual 

substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos 

contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil 

(“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte 

só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não 

estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não 

for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o 

advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida 

audiência, que, em caso de informação, o advogado compromete-se em 

levar a testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao 

passo que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com 

aviso de recebimento e posteriormente juntada com até três dias da data 

da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 16 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007653-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MEGIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007653-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE MEGIDIO DA SILVA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos 

em saneador. O processo está em ordem, não há preliminares arguidas, 

as partes são legítimas e estão representadas, encontram-se presentes, 

portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. Por não haver questões processuais pendentes a serem 

decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 do 

Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de maio de 

2020, às 15h00min para oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem 

aos autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com aviso 

de recebimento e posteriormente juntada com até três dias da data da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 16 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003921-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUVIRGES DE ALBUQUERQUE GOMES NETA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010988-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VITOY CURVO OAB - MT19260/O-O (ADVOGADO(A))

NEUZA MARIA CURVO OAB - MT4254/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 
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cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

a parte apelada para, querendo, contrarrazoar no prazo 15 dias, o 

recurso de apelação tempestivamente interposto. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019071-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PANTALEONA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020241-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020597-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016207-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADERLEI LAMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERLEI LAMEL OAB - MT20943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005780-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MATHEUS PILATTI - ME (REQUERENTE)

IDALINO PILATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005780-85.2018.8.11.0002. REQUERENTE: IDALINO PILATTI, LENIR 

MATHEUS PILATTI - ME REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 

S.A. Vistos. IDALINO PILATTI e LENIR MATHEUS PILATTI, devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, ajuizaram Ação de Reparação de 

Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes em decorrência de 

acidente de trânsito em face da CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., 

objetivando o recebimento de indenização a título de danos materiais e 

morais decorrente de acidente de trânsito, ocorrido em setembro de 2016, 

restando lesionado o primeiro requerente e danificado o veículo de 

propriedade da segunda requerente. Aduzem que na data de 22/0/2016 o 

primeiro requerente conduzia o veículo pela Rodovia BR 163, quando, por 

volta das 18h40, na altura do KM 745, no Município de Sorriso/MT, perdeu 

o controle do veículo após um estreitamento de pista não sinalizado, vindo 

a capotar no meio da pista. Assevera que fora socorrido pela requerida, 

levado ao hospital, com trauma por esmagamento da mão direita, sendo 

submetido a cirurgia de urgência e o caminhão deu perda total. Pugnam 

pela indenização dos danos materiais e morais. Citado, o requerido 

apresentou contestação no ID nº 22815884, alegando incompetência do 

juízo para processar o feito, por tratar de concessão de rodovia federal. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação no ID nº 24391430, 

ratificando os pedidos postos na exordial. Instadas as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, os requerentes 

pretendem a inquirição de testemunhas, perícia médica e perícia técnica e 

a requerida manifesta que não há novas provas a serem produzidas. 

Pugna pelo reconhecimento da incompetência do juízo para julgar o feito e 

pela improcedência da demanda. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os 

requerentes buscam com a presente ação, o recebimento de indenização 

a título de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito na 

BR 163. Em sede de prejudicial de mérito alegou incompetência do juízo por 

tratar de concessão de rodovia federal. Tal afirmativa não merece 

prosperar, pois, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas 

relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de 

Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na 

prestação do serviço. Por outro lado, concessão é a delegação contratual 

da execução do serviço, na forma autorizada e regulamentada pelo 

Executivo, conforme esclarece Hely Lopes Meirelles. Direito administrativo 

brasileiro, 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2201, p. 358). Assim, rejeito a 

prejudicial de mérito. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

determina: “O fornecedor de serviços responde independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados a consumidores 

por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Como prestadora de serviços, a concessionária responde objetivamente 

por eventuais danos causados, desde que demonstrado eventual defeito 

na prestação do serviço, que nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, é 

aplicado a teoria do risco administrativo. A reparação do dano está 

amparada no Código Civil, que em vários artigos trata do assunto, senão 

vejamos: Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Temos no dispositivo 

acima, a teoria do risco. O princípio da responsabilidade advém de lesão 

proveniente de situação criada por quem explora profissão ou atividade 

que expôs o lesado ao risco do dano que sofreu, independentemente de 

determinar se em cada caso, isoladamente, o dano é devido à 

imprudência, à negligência, a um erro de conduta, definindo o artigo 43 do 

Código Civil: Art. 43 – As pessoas jurídicas de direito público interno são 

civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade 

causem danos a terceiros, ressalvando direito regressivo contra os 

causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. A CF 
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preceitua que: Art. 37 – A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência e, também: (...) § 6º - A pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. Diante disso, inócua é a tentativa 

da concessionária requerida de eximir-se da responsabilidade arrogada, 

uma vez que, para se afastar no todo ou em parte da obrigação, é 

necessário prova cabal de que o requerente agiu com culpa, ou de que o 

fato ocorreu por força maior ou caso fortuito, o que, repita-se, não se fez 

nos autos. Nesse sentido, colhem-se julgados do STJ em casos análogos, 

in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIO DE RODOVIA POR ACIDENTE CAUSADO 

POR ANIMAL NA PISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL. 

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público delegado 

– art. 37, § 6º da CF. Legitimidade passiva para figurar no polo passivo da 

ação em que o autor busca a reparação do dano material decorrente de 

atropelamento de animal solto na pista de rolamento de rodovia sob 

concessão. De outro ângulo, a relação entre a concessionária de rodovias 

e o usuário do serviço é tipicamente de consumo. A responsabilidade civil, 

por consequência, é objetiva e igualmente tem previsão no art. 14, caput, 

do CDC, somente podendo ser afastada quando comprovado que o defeito 

inexiste ou que o dano decorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. Conjunto probatório a evidenciar a má-prestação do serviço, 

consubstanciada na falta de zelo e de fiscalização por parte da 

concessionária. Acidente que se verificou em local de risco, onde, 

segundo a prova testemunhal, é usual a presença de animais soltos, sem 

que a concessionária adote as providências cabíveis. Dever de reparar o 

dano material suportado pelo autor. Validade dos orçamentos que 

acompanharam a inicial, porque coerentes entre si e com os danos 

constatados no veículo. Apelo Desprovido. (Apelação Civel Nº 

70055933188, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: José Aquino Flores de Camargo, Julgado em 12/09/2013). 

Entendimento jurisprudencial do TJMT, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA DE 

PROCEDENCIA. COLISÃO E CAPOTAMENTO EM MURETA DE CONCRETO 

USADO PARA DIVIDIR AS PISTAS DE ROLAGEM COM O DESVIO. 

AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DEVER DE MANUTENÇÃO/FISCALIZAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. MINORAÇÃO. 

INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. Recurso conhecido e provido. 

Quando se pleiteia uma ação visando uma indenização pelos danos morais 

sofridos, não se busca um valor pecuniário pela dor sofrida, mas sim um 

lenitivo que atenue, em parte, as consequências do prejuízo sofrido. 

Visa-se com a reparação pecuniária de um dano moral imposta ao 

responsável, uma sansão justa para o causador do dano moral. Acerca 

do tema, preleciona Maria Helena Diniz: “Não se trata, como vimos, de uma 

indenização de sua dor, da perda sua tranquilidade ou prazer de viver, 

mas uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de 

proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, atenuando assim, em parte seu sofrimento. A 

reparação do dano moral cumpre, portanto, uma função de justiça 

corretiva ou sinalagmática, por conjugar, de uma só vez, a natureza 

satisfatória da indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista o 

bem jurídico danificado, sua posição social, a repercussão do agravo em 

sua vida privada e social e a natureza penal da reparação para o 

causador do dano, atendendo a sua situação econômica, a sua intenção 

de lesar, a sua imputabilidade, etc.” A orientação emanada do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o valor da indenização 

por danos morais deve ser entregue ao prudente arbítrio do juiz que 

motivadamente deve atender à peculiaridade de cada caso concreto e 

tomar em consideração à sua dupla finalidade: reparatória e pedagógica. 

A primeira visa dar uma satisfação à vítima pelo dano sofrido, enquanto 

que a segunda tem o propósito de desestimular eventual reincidência do 

autor da lesão. Evidentemente o resultado final também leva em 

consideração as possibilidades e necessidades das partes de modo que 

não seja insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem tão elevado 

que cause o enriquecimento da vítima. Para a fixação do valor da 

indenização a título de danos morais, deve-se atentar para vários 

aspectos importantes, entre eles, o caráter punitivo do comando, as 

condições financeiras das partes e a extensão dos danos, presente o 

princípio da razoabilidade. Não pode representar fonte de enriquecimento 

injustificado ao ofendido, nem quantia ínfima para o ofensor, para que não 

se desvirtue o instituto. Portanto, configurado nos autos o ilícito, que 

provocou lesão grave, com o esmagamento da mão direita do Requerente, 

causando-lhe dor, angústia e sofrimento, inclusive pela redução de sua 

capacidade laborativa, com repercussão negativa na sua esfera subjetiva 

de direitos, a condenação do Requerido é medida que se impõe. De outro 

viés, o dano material, trata-se de prejuízo de ordem financeira suportado 

pela vítima, em decorrência da perda total do caminhão Mercedes Bens e o 

Reboque, avaliável no montante de R$ 67.159,49 (sessenta e sete mil, 

cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos). A depender 

de sua origem, dividem-se os danos materiais em emergentes e lucros 

cessantes. O dano emergente configura-se pela efetiva diminuição do 

patrimônio já existente e o lucro cessante, por tudo aquilo que a vítima 

deixou de ganhar. Em se tratando de lesão grave decorrente de 

negligência do requerido, o dano emergente é representado por eventuais 

despesas de tratamento para recuperação, medicamentos, dentre outros. 

O lucro cessante, por sua vez, traduz-se em prejuízo futuro, certo, 

referente ao ganho que deixou de auferir. Os artigos 949 e 950 do Código 

Civil dispõem: Art. 949 – No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o 

ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros 

cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o 

ofendido prove haver sofrido. Art. 950 – Se da ofensa resultar defeito 

pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se 

lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas 

do tratamento e lucros cessantes o fim da convalescença, incluirá pensão 

correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da 

depreciação que ele sofreu. O dano material in casu é evidente, uma vez 

que os Requerentes dependerão permanentemente da ajuda de terceiro 

para manutenção própria e de sua família. Além das despesas de 

alimentação, terá outras despesas extras oriundas do evento danoso de 

que foi vítima. Está sendo submetido a tratamento médico, fisioterapêutico, 

pois houve diminuição da capacidade de trabalho, além de já ser pessoa 

idosa. Por fim, faz jus ao recebimento de pensão vitalícia, correspondente 

ao grau de lesão, debilidade e redução da capacidade laborativa, a partir 

da data do evento danoso, a ser pago de uma só vez, nos termos do 

parágrafo único, do art, 950 do CC, observando-se como limite a data em 

que o Requerente completaria 75 anos, expectativa de vida pelo IBGE. 

Insta ressaltar, que o Requerente é idoso e perdeu sua fonte de renda, 

seu caminhão e ainda teve sua mão direita esmagada, portanto, o ato ilícito 

gerou redução da sua capacidade laborativa, sendo assim, jamais terá a 

mesma resistência, disposição e aptidão para o trabalho Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Sobre o assunto, a i. MARIA HELENA DINIZ, em sua obra 

Código Civil Anotado, 3ª Edição, Editora Saraiva, explica, verbis: “Se o 

ferimento causado advier aleijão ou deformidade, a soma da indenização 

será duplicada, pois a lesão fará com que o ofendido cause impressão 

desagradável, configurando dano estético”. Assim, diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido, e, condeno o 

ente Requerido, nos termos do artigo 487, I, do NCPC: a) a título de Danos 

Materiais, o montante equivalente a R$ 67.159,49 (sessenta e sete mil, 

cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos); b) ao 

pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurado em 

liquidação de sentença, a título de pensão vitalícia, que fixo em 01 (um) 

salário mínimo mensal, desde a data do evento danoso, a ser pago em uma 
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única parcela, nos termos do parágrafo único do artigo 950 do Código 

Civil, até que complete 75 (setenta e cinco) anos – (expectativa de vida 

pelo IBGE); c) ao pagamento dos danos morais, no montante equivalente a 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a devida correção monetária, mas juros 

legais a partir deste julgamento, a serem depositados na Conta Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Quanto à atualização 

monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada 

vencimento, até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada 

pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos 

com base no IPCA-E, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, com 

base na caderneta de poupança, a partir da citação válida. Condeno o 

Requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios no valor equivalente a 10% do valor da condenação, nos 

termos do § 3º do artigo 85 do NCPC. Após, à Superior Instância para o 

reexame necessário da sentença. Transitada em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000637-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

RENATA FERREIRA DE JESUS OAB - 028.109.551-58 (REPRESENTANTE)

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000637-52.2017.8.11.0002. AUTOR(A): J. V. F. D. A. REPRESENTANTE: 

RENATA FERREIRA DE JESUS REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos. JOÃO VICTOR FERREIRA DE ARRUDA, menor impúbere, 

representado por sua genitora RENATA FERREIRA DE JESUS, qualificado 

nos autos em epígrafe, propôs a presente “Ação por Indenização por 

Danos Morais” em face MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, alegando em 

síntese que o menor estudava na Escola Municipal Honorato Pedroso de 

Barros desde o ano de 2011. Aduz que no ano letivo de 2014, cursava o 

3º ano do ensino fundamental e, no dia da realização de uma prova 

bimestral, passou a sofrer agressões físicas e verbais, como 

xingamentos, empurrões e puxão de orelha por parte da coordenadora da 

escola, na época, Sra. Margareth Socorro de Lima, na presença da 

professora Sra. Ivanil S. da Costa. Assevera que em decorrência dos 

fatos, culminou em fobia social, queda do rendimento escolar, levando o 

menor a ter acompanhamento psicológico. Pugna pela procedência da 

ação, condenando o ente requerido ao pagamento de danos morais. Pelo 

despacho inicial foi determinada a citação do requerido, que deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar a contestação, consoante a 

certidão do ID nº 8103029. Dando prosseguimento ao feito, foram 

intimados a especificarem as provas que pretendem produzir. O 

requerente requer a designação de audiência de instrução e julgamento no 

ID nº 12101459 e o requerido manifestou não ter novas provas a serem 

produzidas no ID nº 12176994. Realizada audiência de instrução e 

julgamento e colhidas as provas orais, a parte autora apresentou as 

derradeiras alegações no ID nº 20320957 e o requerido apresentou no ID 

nº 21499982, concluindo-se, assim, todo o procedimento indispensável ao 

julgamento do feito. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais proposta por J.V.F.A., representado por 

sua genitora RENATA FERREIRA DE JESUS, objetivando a condenação do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, em razão de agressões verbais, 

xingamentos, puxão de orelha, bullying. A Constituição Federal prevê a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 

pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação, senão vejamos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação;” Vejamos o que diz os 

artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186 – Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único – Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” No que se refere aos 

danos morais, anoto que estes estão ligados a constrangimentos que 

causam gravames de ordem psicológica, com intensidade suficiente a 

ensejar uma reparação pecuniária. Tem-se, assim, como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. Sérgio Cavalieri 

Filho, ao estudar o tema, assim se posiciona: “Nessa linha de princípio, só 

deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo” (In Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed. 

rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84). No caso em tela, 

encontra-se demonstrado que o menor foi submetido a tratamento 

vexatório, tendo sua honra e dignidade feridas e seus direitos violados, 

restando configurados a existência dos pressupostos essenciais à 

responsabilidade civil, quais sejam, a conduta lesiva, nexo causal e dano, 

justificando o dano moral. O entendimento jurisprudencial dos Tribunais 

Pátrios, verbis: Responsabilidade Civil do Estado. Agressões a aluno em 

escola municipal. Responsabilidade objetiva. Danos morais configurados. 

Valor indenizatório excessivo. Primeira apelação parcialmente provida. 

Segunda apelação desprovida. 1. A despeito da conduta omissiva, é 

objetiva a responsabilidade do Município em decorrência de agressões 

sofridas por seus alunos. 2. Tendo o aluno sofrido lesões, restou ofendida 

sua integridade corporal, o que enseja compensação por danos morais. 3. 

Redução, contudo, do valor da indenização, seja ante a pouca gravidade 

das lesões, e ainda por conta da própria participação do aluno na violenta 

brincadeira. 4. Primeira apelação a que se dá parcial provimento. Segunda 

apelação a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 

03584893220128190001 RJ 0358489-32.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

HORACIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 14/07/2015, 

DÉCIMA QUINTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 24/07/2015 14:39) 

Sabe-se que o simples dano moral, sem repercussão patrimonial, não é 

passível de prova, bastando a prova do fato que teria imposto dor, 

sofrimento, indignação, constrangimento, vergonha, humilhação, que são 

justamente os sentimentos indenizáveis. Trago à baila o julgado do 

Superior Tribunal de Justiça que menciona a desnecessidade da prova 

dos prejuízos sofridos: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL 

NÃO ADMITIDO. CONTA BANCÁRIA. DÉBITO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 20 - Nº 

9152/2002 - CAPITAL -3 1..... 2. Quanto ao dano moral não há falar-se em 

prova, deve-se, sim, comprovar o fato que gerou a dor, o sofrimento, 

sentimentos íntimos que o ensejam. Provado o fato, impõe-se a 

condenação. 3...... 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - 3ª Turma - 

AGA 356447/RJ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

2000/0141437-2 - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - j. 7-4-2001 - 

DJU 11-6-2001, pág. 213). APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. AGRESSÃO DE ALUNO (PUXÃO DE ORELHA) POR 

MONITORA DE CRECHE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

CIVIL SUBJETIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO. 

INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO QUANTO A TAL 

PONTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVAS TESTEMUNHAIS E 

DOCUMENTAIS (FOTOGRAFIAS) ATESTATÓRIAS DO FATO E DA 

PEQUENA LESÃO HAVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. 

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO EM ORDEM A ELEVAR O 

VALOR FIXADO (R$ 2.000,00) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), 

CONFORME PRECEDENTE DESTA CORTE EM CASO QUEJANDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO-RÉU DESPROVIDO. (Apelação Cível 

0006305-86.2013.8.24.0135 Navegantes, Segunda Câmara de Direito 

Público, Julgamento: 25/07/2017, Relator: João Henrique Blasi). “Cabimento 

da indenização a título de dano moral, não sendo exigível a comprovação 

do reflexo patrimonial do prejuízo” (STF - RE 109.233-5-MA, 1ª Turma, j. em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 264 de 343



12/08/1986, Rel. Min, Octávio Gallotti, in RT 614/236). A indenização pelo 

dano moral, além de ser uma compensação pela dor sofrida em 

decorrência dos sentimentos já mencionados, também representa uma 

punição para o causador do dano (caráter pedagógico), para que fatos da 

mesma natureza não voltem a ocorrer. Embora a valoração do dano moral 

seja de critério subjetivo do julgador, deve levar em consideração a 

situação social e financeira das partes, a dor experimentada pela vítima, o 

grau de dolo ou culpa do ofensor, além da proporcionalidade entre o ato 

ilícito e o dano causado, não devendo o valor ser elevado a ponto de 

representar um enriquecimento da vítima, mas também não podendo ser 

insignificante para que não sirva de punição ao ofensor. Essas 

circunstâncias autorizam reconhecer que, na espécie, houve situação 

excepcional que força acolher a tese de que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. A 

respeito, elucidativo é um acórdão do Colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, modelo de orientação quando se trata de fixar 

indenização por danos morais: “O dano moral não é estimável por critérios 

de dinheiro. Sua indenização é esteio para a oferta de conforto do 

ofendido, que não tem a honra paga, mas sim uma reparabilidade ao seu 

desatento.” (LEX TJSP 142/104). Assim, diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido nos termos do artigo 

487, I, do NCPC, e, condeno o requerido, por danos morais, a pagar ao 

autor J.V.F.A., representado por sua genitora RENATA FERREIRA DE 

JESUS, o equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a devida 

correção monetária, juros legais a partir deste julgamento, conforme 

dominante entendimento jurisprudencial. Quanto à atualização monetária, 

deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, até 

a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 

11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no 

IPCA-E, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, com base na 

caderneta de poupança, a partir da citação válida. Condeno-o, ainda, ao 

pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. 

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por 

ser isento, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. 

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no 

artigo 496, § 3º do NCPC. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003562-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

JESUS FAGUNDES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE LUCIANO DE SOUZA MEIRA OAB - 963.319.171-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003562-84.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JESUS FAGUNDES DE SOUSA, 

MARIA JOSE DE SOUZA REPRESENTANTE: CLAUDETE LUCIANO DE 

SOUZA MEIRA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se 

as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, por não ser 

necessário produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 

355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Após, voltem-me 

conclusos para sentença. VÁRZEA GRANDE, 21 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011072-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011072-51.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: ROSALINA DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Intime-se o requerente para informar acerca do cumprimento de 

determinado no ID 24216117. Após, voltem-me conclusos. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009917-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GUEDES (EMBARGANTE)

GUEDES & GUEDES PARTICIPACOES S/A (EMBARGANTE)

ALVANI MANOEL LAURINDO (EMBARGANTE)

SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT6485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a r. Sentença retro 

proferida transitou em julgado sem que as partes interpusessem qualquer 

recurso. NADA MAIS. É o que cumpre a Gestora que esta subscreve 

certificar. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007050-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007050-81.2017.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ DE ALMEIDA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

referente à prevenção ao contágio pelo COVID-19, recomendando o 

reagendamento das audiências não urgentes, suspendo a realização da 

audiência retro agendada. Voltem-me conclusos a partir do dia 1º de abril 

de 2020, para nova designação. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001232-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001232-51.2017.8.11.0002. REQUERENTE: HELENA ROSA DE MORAES 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

referente à prevenção ao contágio pelo COVID-19, recomendando o 

reagendamento das audiências não urgentes, suspendo a realização da 
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audiência retro agendada. Voltem-me conclusos a partir do dia 1º de abril 

de 2020, para nova designação. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011156-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SOLERA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011156-52.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ALZIRA SOLERA FREITAS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. ALZIRA 

SOLERA FREITAS propôs a presente ação de pensão por morte em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

objetivando, em síntese, o recebimento do benefício previdenciário. A 

petição inicial veio instruída com os documentos. Citado, o Instituto refutou 

as alegações da parte requerente, também juntando documentos. Houve 

impugnação à contestação. Designada a audiência de instrução e 

julgamento, esta foi redesignada por ausência da parte, que novamente se 

ausentou na data agendada. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de ação de benefício previdenciário proposta com o objetivo de 

comprovar o direito ao recebimento do benefício previdenciário. Pois bem, 

verifico que a parte requerente está há meses sem dar cumprimento dos 

atos estipulados, se ausentando das audiências desde novembro de 

2019, ocasionando, pois, o abandono da causa. Posto isso, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, para que se produzam seus 

jurídicos efeitos. Deixo de condenar a requerente ao pagamento de custas 

porque isenta, porém condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios, pelo que fixo em 10% do valor atualizado da causa (artigo 

85, §2º, do CPC). Arquivem-se com as baixas de estilo e procedimentos 

legais. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001628-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA SALES PINZAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ARENALES FRANCO OAB - SP0088395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTAO DE MATO GROSSO na pe (EMBARGADO)

 

Vistos. Manifeste-se o embargante, requerendo o que de direito, no prazo 

legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001353-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE CASSIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001353-45.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CILENE CASSIA DA SILVA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. CILENE CÁSSIA DA SILVA, 

qualificada nos autos em epígrafe, propôs a presente “Ação de Cobrança 

para Reenquadramento nas Classes de Promoção Funcional” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, alegando, em síntese, que é 

servidora pública desde a data de 23/04/2012, atualmente no cargo de 

Professora nível superior – docência na educação infantil e ensino 

fundamental, fazendo jus à progressão funcional, passando do Nível 01, 

Classe B para o Nível 2, Classe C, uma vez que a Lei Complementar nº 

3.797/2012 combinado com a Lei Complementar nº 4.093/2015, alterada 

pela Lei Complementar nº 4.293/2017, quando já havia concluído sua pós 

graduação desde a posse. Alega que, como membro do Magistério Público 

Municipal, faz jus a todas as vantagens, direito e obrigações 

contempladas nos Estatutos do Magistério Público de Várzea Grande. 

Pretende o julgamento procedente da ação, determinando que o Requerido 

proceda, no período de vigência da Lei Complementar n.º 3.797/2012, Lei 

Complementar n.º 4.093/2015, alterada pela Lei Complementar 4.023/2017, 

ao enquadramento e promoção acima mencionada. Manifestação do 

Município/Requerido pugnando pela ratificação da Contestação juntada 

aos autos em ID nº 11878136. Impugnação no ID 18153308, pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide. Requerido manifestou que não há provas a 

serem produzidas. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção Cumulada com 

Cobrança de Diferenças de Vencimentos, sob a forma de promoção nas 

classes, na forma determinada pelas Leis Complementares nº 3.797/2012, 

4.093/2015 e 4.023/2017. A LEI COMPLEMENTAR Nº 3.797/2012 Dispõe 

sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e 

dá outras providências: Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º – Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar se automaticamente. LEI COMPLEMENTAR Nº. 4.007/2014 

Altera dispositivos da lei complementar nº. 3.797/2.012 e dá outras 

providências: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger 

com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (…) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio: a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Assim, a requerente, ao preencher os requisitos legais 

impostos, adquiriu o direito subjetivo à progressão na carreira, que deveria 

ser concedido de imediato, automaticamente, não podendo o município de 

Várzea Grande simplesmente ignorar e/ou avaliar a conveniência ou 

oportunidade em fazê-lo, uma vez tratar-se de ato vinculado. A conduta 

omissiva do ente requerido constitui violação ao princípio da legalidade e 

vem sendo enfrentado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in 

verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROFESSOR DA REDE 

PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. ELEVAÇÃO DE NÍVEL PROFISSIONAL. 

COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. EXIGÊNCIAS 

LEGAIS PREENCHIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. ORDEM 

CONCEDIDA. Comprovada a exigência legal para elevação de nível do 

profissional da educação, mediante apresentação do diploma de 

conclusão de curso superior, devidamente registrado, e diante da inércia 

da administração em não realizar, oportune tempore, o processo 

avaliatório exigido por lei, deve ser concedida a ordem impetrada para 

garantir o direito líquido e certo à promoção pretendida. Obediência à Lei 

Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

REJEITADA. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. 
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DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ESPECÍFICOS DA LEI. DIREITO A PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

Deve ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita, eis que, não 

há qualquer impedimento para impetração de mandado de segurança no 

caso dos autos, em que os impetrantes buscam a progressão funcional, 

vez que há plausibilidade jurídica na pretensão buscada, pois apresentado 

os fatos correlatos à incidência da norma, bem como juntando prova 

pré-constituída do direito violado. Não merece reforma a decisão 

concessiva de segurança, eis que os impetrantes lograram êxito em 

provar que já cumpriram as condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhes garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal. O artigo 9, § 6º, 

da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de 

forma automática, em caso de ausência da avaliação, não podendo, a 

omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o referido 

direito.” (Apelação/Reexame Necessário nº 125176/2010 – Classe CNJ – 

1728 – Comarca de Várzea Grande – Relator: Des. José Tadeu Cury, data 

julgamento: 28/06/2011). Com efeito, tem-se dois requisitos para a 

promoção nas classes previstos na Lei de regência da Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande, quais sejam, o decurso do prazo de três anos 

de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de 

conhecimento, sendo este último requisito dispensado, caso a 

Administração se mantenha inerte durante o prazo acima citado, conforme 

previsto no § 4º, artigo 20, da LC nº 3.797/2012. Insta ressaltar que a 

Administração se governa pelo princípio da legalidade, consoante 

preleciona Celso Antonio Bandeira de Melo (Curso de direito administrativo, 

p. 52, 5ª Ed., Malheiros, São Paulo, 1994), verbis: “O princípio da legalidade 

no Brasil significa que a Administração nada pode fazer senão o que a lei 

determina. Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que 

a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei 

antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover os interesses 

públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos 

meios e formas nela estabelecidos ou particularizados segundo suas 

disposições. Segue-se que a atividade administrativa consiste na 

produção de decisões e comportamentos que, na formação escalonada 

do direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já se contém 

abstratamente nas leis”. Tal ato ilegal fere o princípio da isonomia, primado 

constitucional, pois existem servidores de igual categoria, com os mesmos 

requisitos, em classe diversa. Neste sentido é o entendimento dos 

Tribunais Pátrios, senão vejamos: Ementa APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE 

JANEIRO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO QUE REQUER 

JUDICIALMENTE O SEU REENQUADRAMENTO EM VIRTUDE DA OMISSÃO 

DO PODER EXECUTIVO EM FIXAR OS CRITÉRIOS PARA A PROMOÇÃO NA 

CARREIRA, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES E A 

INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS, ALÉM DA AVERBAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO DE TRIÊNIO, A CONTAR DO SEU EFETIVO EXERCÍCIO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE PARCIAL REFORMA. 

Portanto, tendo em vista que o requerente preenche os requisitos 

mencionados, deve ser enquadrado na Classe “C”, Nível “2”. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de 

CILENE CASSIA DA SILVA, na Classe C, Nível 2, com eficácia e efeito 

retroativo à data do direito à promoção e condeno o Requerido ao 

pagamento das diferenças nos seus vencimentos, com a inclusão dos 

coeficientes específicos da promoção a que fazia jus, nos termos da Lei 

nº 3.797/2012 e seus reflexos na Lei nº 4.093/2015, em relação ao 

período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente 

demanda, bem como ao pagamento de todas as parcelas que vencerão no 

decorrer do processo, até o dia do efetivo pagamento. Quanto à 

atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de 

cada vencimento, até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser 

corrigidos com base no IPCA-E, bem como a aplicação dos juros de 6% ao 

ano, com base na caderneta de poupança, a partir da citação válida. De 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Processo isento 

de custas e despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, com fulcro no artigo 85, § 3º, do NCPC. Decisão não 

sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º 

do NCPC. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo 

de 10 dias, executar a sentença nos termos previstos no art. 910, c/c 798, 

I, b, ambos do Novo Código de Processo Civil. Defiro a Justiça Gratuita. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002601-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SILVANA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002601-46.2018.8.11.0002. AUTOR(A): APARECIDA SILVANA 

GONCALVES DA SILVA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

APARECIDA SILVANA GONÇALVES DE ALMEIDA propôs “ação de 

cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer ao quadro de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, ocupa o cargo de Professora I a IV, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. Assinala que 

as atribuições, bem como a política salarial e plano de carreira do 

Magistério Público Municipal, é regida pela Lei 3.505/2010 combinada com 

a Lei Complementar 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira dos Profissionais da Educação. Afirma que ingressou com pedido 

administrativo de reenquadramento no Nível C, Classe 3, mas o pedido 

nunca foi analisado pelo requerido. Porém, no ano de 2014, foi publicada a 

Portaria 027/2014, onde foi concedida elevação de nível para todos os 

trabalhadores efetivos da Educação Básica Superior do Município, nos 

termos do § 1º do art. 51 da Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, 

passando a requerente ao Nível 4, Classe B, como consta em sua ficha 

funcional. Assevera que em momento nenhum o requerido reconheceu 

sua promoção de Classe em razão de sua pós-graduação, sendo que 

deveria ter tido tal promoção em efeitos desde outubro/2013, sendo que 

deveria estar enquadrada como Nível 5, Classe C desde outubro/2016 pelo 

lapso temporal já alcançado. Finaliza, requerendo a procedência do pleito, 

condenando o requerido a promover o correto enquadramento nas 

classes de promoção, com efeito retroativo a data em que nasceu o direito 

à promoção. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação e 

no mérito teceu comentários acerca dos índices de correção monetária e 

juros aplicados a fazenda pública – ID: 15412701. A parte autora 

impugnou a contestação em ID: 15530422. Oportunizados a especificarem 

provas, as partes manifestaram pela não produção de novas e provas e 

requerendo o julgamento antecipado do feito. Apresentaram as alegações 

finais. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. 

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de obter a progressão na carreira profissional da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção. O invocado direito está alicerçado na Lei 

Complementar nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Várzea Grande, depois de assegurar, em seu art. 

18, que a progressão funcional dos profissionais da educação escolar 

dar-se-á por progressão nas classes e promoção nos níveis, e a 

progressão de nível ocorrerá em virtude de nova habilitação profissional, 

observado o interstício de 03 anos (art. 19), bem como a promoção de 

classe em razão do tempo de serviço, a cada 03 anos (art. 21). Desse 

modo, só há que falar em promoção se, além de demonstrado o interstício 

de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos 

profissionais da educação escolar da rede pública municipal, resultar 

comprovada a avaliação de desempenho favorável, bem como 

especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional nos termos 

do artigo 23 da Lei nº 3.797/2012. No caso dos autos, contudo, a 

requerente se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto 

no § 4º, do art. 20º, da referida Lei Complementar, que cuida da promoção 

automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte a 

esse respeito, deixando de regulamentar o processo de avaliação no 
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prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional 

almejada. A requerente está com a razão, ante a verificação de que 

consta da Lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, 

que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da 

carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de 

avaliação. É evidente o entendimento de que, justamente por dever de 

obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração Pública 

atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 2º da Lei Municipal nº 

3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a lei determina. 

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma 

regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção 

pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a promoção 

automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido 

prejuízo aos administrados. Resta, pois, examinar os documentos 

acostados aos autos, com a inicial e a contestação apresentada, à luz do 

que prescreve a Lei Municipal nº 3.797/2012. Observa-se que a autora 

tomou posse efetiva em 30.08.2002, para o cargo de professora I a IV, 

tendo elevação para nível II em 2007, e Nível 3, Classe B em 2011, após, 

com a portaria 124/2014 foi enquadrada no Nível 04, Classe B, que se 

encontra até os dias atuais. Assim, feitas tais observações, cumpre 

anotar que a requerente faz jus ao deferimento integral dos pedidos, vez 

que ingressou no quadro do serviço público por meio de concurso público 

municipal em 30.08.2002 possuindo o ensino superior e, apresentou 

certificado de conclusão de especialização, enquadrando-se assim na 

Nível C (especialização), Classe 5 (tempo de serviço). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes 

termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido para que 

proceda à progressão funcional almejada na inicial, promovendo a parte 

requerente para Nível C, Classe 4, desde novembro/2013 e Nível C, Classe 

5 desde outubro/2016, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 

3.767/2012, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os 

valores já recebidos mensalmente pela requerente. A correção monetária 

incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a 

partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. 

Sobre a condenação retro mencionada, deve ser observado a modulação 

dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, sendo a aplicação 

pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, 

que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. 

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais 

e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será apurado 

em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do 

advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, § 

3º, inc. II). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLOS DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001294-57.2018.8.11.0002. AUTOR(A): EDUARDO CARLOS DA COSTA 

SILVA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, EDUARDO CARLOS 

DA COSTA SILVA propôs “ação de cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer ao quadro de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, com nomeação no dia 

02.05.2012 para o cargo de técnico administrativo educacional, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação e, até o momento não foi elevado para o 

nível 02, classe B, como faz jus desde abril de 2015. Finaliza, sustentando 

que faz jus ao enquadramento nos termos da Lei nº 3.797/12, razão pela 

qual requer a procedência do pleito, condenando o requerido a promover o 

correto enquadramento no nível, com efeito retroativo a data em que 

nasceu o direito a promoção, bem como o pagamento do retroativo. Com a 

inicial juntou documentos. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação e no mérito teceu comentários acerca dos índices de 

correção monetária e juros aplicados a fazenda pública – ID: 13154962. A 

parte autora impugnou a contestação em ID: 13979527. Oportunizados a 

especificarem provas, as partes manifestaram pela não produção de 

novas e provas e requerendo o julgamento antecipado do feito. 

Apresentaram as alegações finais. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não depender a lide 

de maior dilação probatória. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de obter a progressão na 

carreira de agente administrativo da rede municipal de ensino de Várzea 

Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o 

recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção. O invocado 

direito está alicerçado na Lei Complementar nº 3.797/2012, que dispõe 

sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, 

depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional dos 

profissionais da educação escolar dar-se-á por progressão nas classes e 

promoção nos níveis, e a progressão de nível ocorrerá em virtude de nova 

habilitação profissional, observado o interstício de 03 anos (art. 19), bem 

como a promoção de classe em razão do tempo de serviço, a cada 03 

anos (art. 21). Desse modo, só há que falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira dos profissionais da educação escolar da rede pública 

municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, 

bem como especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional 

nos termos do artigo 23 da Lei nº 3.797/2012. No caso dos autos, 

contudo, a requerente se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o 

disposto no § 4º, do art. 20º, da referida Lei Complementar, que cuida da 

promoção automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se 

inerte a esse respeito, deixando de regulamentar o processo de avaliação 

no prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional 

almejada. A requerente está com a razão, ante a verificação de que 

consta da Lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, 

que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da 

carreira do profissional da educação básica do ensino público municipal e 

não havendo o processo de avaliação. Assim, ao mesmo tempo em que o 

legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais sejam as 

avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o 

exame da qualificação em instituições credenciadas – aos critérios a ser 

definidos por lei própria, tratou de prever, também, a excepcional hipótese 

de a Administração Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo 

norma clara no sentido de promover automaticamente os servidores que 

cumprirem o requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem 

oportunizadas as comentadas avaliações. É evidente o entendimento de 

que, justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20, § 2º 

da Lei Municipal nº 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Resta, pois, examinar os documentos 

acostados aos autos, com a inicial e a contestação apresentada, à luz do 

que prescreve a Lei Municipal nº 3.797/2012. Observa-se que o autor 

tomou posse efetiva em 02.05.2012, para o cargo de Tec. De 

Desenvolvimento Educacional, completando o interstício de 03 (três) anos 

em abril de 2015. Assim, feitas tais observações, cumpre anotar que a 

requerente faz jus ao deferimento integral dos pedidos. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes 

termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido para que 

proceda à progressão funcional almejada na inicial, promovendo a parte 

requerente para o Nível 02, Classe B, com efeitos desde abril de 2015, 

sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 
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pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 3.767/2012, observada a 

prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior da propositura da ação, deduzindo os valores, por ventura, já 

recebidos mensalmente pela requerente. A correção monetária incidirá a 

partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Sobre a 

condenação retro mencionada, a correção monetária terá a aplicação pelo 

INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que 

deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo 

de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e 

condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, § 3º, inc. II). 

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3º 

do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, ao requerente 

para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 

535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, 

arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 2 

de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005706-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRDES MARIA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005706-02.2016.8.11.0002. AUTOR(A): MAIRDES MARIA DA SILVA 

MORAES REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, MAIRDES MARIA 

DA SILVA MORAES propôs “ação ordinária de enquadramento nas 

classes de promoção c/c cobrança de diferenças de vencimentos” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer 

ao quadro de servidores públicos do Município, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, integrante do quadro do Magistério 

Público Municipal, conforme termos do histórico funcional e demais 

documentos juntados aos autos. Sustenta que na condição de servidora 

pública, com posse efetiva desde a data 20.02.1995, tem direito à 

progressão funcional para enquadramento na Classe F, no ano de 2010, o 

que, todavia, ainda não aconteceu por inércia da parte Ré. Afirma que 

teve seu direito reconhecido nos autos do Mandado de Segurança Código 

nº 249407, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública. Sendo assim, comparece através desta ação para cobrar os 

valores devidos da diferença salarial desde 25.06.2005 até 25.06.2010 

(data que ajuizou o mandado de segurança). Finaliza, requerendo que a 

parte Ré promova o correto enquadramento da autora e efetue o 

pagamento das diferenças salariais não percebidas no período referido 

acima, acrescidos de juros e correção monetária, inclusive sobre férias e 

décimo terceiro salário. Juntou documentos. Devidamente citado, a parte 

Ré apresentou contestação e, pugnou pela improcedência da demanda em 

ID: 12424871. Não houve especificação de provas. As alegações finais 

foram apresentadas por ambas as partes. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Não há questões de fato a dirimir que reclamem a produção de 

provas em audiência ou pericial pelo que, com base no art. 355, I, do CPC, 

passo à imediata apreciação da pretensão deduzida em juízo. Verifico 

que, o direito da parte autora encontra-se vertido por ocasião do 

julgamento do Mandado de Segurança 249407, que tramitou na 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública, desta comarca, a sentença foi 

procedente, promovendo Marides Maria da Silva Moraes para a Classe F. 

No entanto o recebimento das diferenças de vencimentos pretéritos 

devem ser buscados em ação própria de cobrança. Assim sendo, faz jus 

a parte Autora ao pagamento das diferenças decorrentes da concessão 

da ordem no “mandamus”, pertinentes ao período do ajuizamento da ação 

mandamental, no tocante ao enquadramento para classe F, com a 

consequente efetuação do pagamento específico de promoção a que faz 

jus, nos moldes da Lei nº 2.361/2001. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, 

extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, 
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FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 
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22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder 

público. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 

semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito
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pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder 

público. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 
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FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 
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RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 

22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder 

público. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 

semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 532242 Nr: 5547-08.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO PEDRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - OAB:, 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:

 Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado ARIVALDO PEDRO DIAS, já 

qualificado nos autos, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio 

Tribunal do Júri, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2°, 

incisos II e IV, do Código Penal.

Publique-se.

Intimem-se o Ministério Público, a defesa e pessoalmente o pronunciado.

 Transitada em julgado, intimem-se o Ministério Público e a defesa para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o rol das testemunhas que irão 

depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão 

juntar documentos e requerer diligências.

Após, tragam os autos à conclusão.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 565449 Nr: 1454-65.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES MOTA DOS SANTOS, 

MARCELO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para:CONDENAR 

o réu MARCELO ALVES MOTA DOS SANTOS, suficientemente qualificado 

nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as 

implicações do art. 2º, a Lei n. 8.072/90 c/c art. 306, § 1º, II, da Lei nº 

9.503/1997, cumulado também com o art. 61, I; art. 65, I e art. 69, todos do 

Código Penal.E ABSOLVER o réu MARCELO DE LIMA, suficientemente 

qualificado nos autos, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo 

Penal.Passo a dosar as penas -Do tráfico de drogas...., em 5 (cinco) anos 

de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.....Da condução de veículo 

automotor com capacidade automotora alterada em razão da influência de 

álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência 

–...Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 

c/c art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, aplico a pena base em 6 

(seis) meses de detenção e 6 (seis) dias multas, bem como a proibição de 

obter habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, nos 

termos do art. 293 também do Código de Trânsito Brasileiro....Tendo em 

conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, as penas deverão ser 

aplicadas cumulativamente, não sendo possível, porém a soma matemática 

em razão da diversidade das reprimendas (reclusão e detenção, além de 

ser uma delas derivada de conduta hedionda, ao contrário da outra), pelo 

que as cumulo em 5 (cinco) anos de reclusão, 6 (seis) meses de 

detenção, e 506 (quinhentos e seis) dias multas, devendo ser cumprida 

primeiramente a mais severa.Torno a pena definitiva nos moldes acima Em 

razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do 

cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal)....Publique-se. 

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

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018671-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. S. (AUTOR(A))

B. M. B. (AUTOR(A))

M. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos Etc Acolho o presentes embargos de declaração para corrigir a 

decisão a fim de que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios no 

valor de R$ 2.090,00 seja arbitrado para cada um dos filhos BRUNO 

MANOEL BONINI e MANUELA SIMADON BONINI, individualmente. 

Cumpra-se o restante da decisão aditada. Intimem-se.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009373-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES OAB - MT28003/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009373-54.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

12/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009374-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN ROBERTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009374-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARMEN 

ROBERTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRASIELLY 

NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA, EMANUEL TORRES FRANCA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009377-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINALVA VIEIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOM NOBRE BANDEIRA OAB - MT28006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009377-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LINALVA VIEIRA 

DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOM NOBRE BANDEIRA 

POLO PASSIVO: Banco Safra S-A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/05/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019849-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019849-88.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: RITA DE 

CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - MT23763-O, GRISIELY DAIANY 

MACHADO - MT13744-O, para apresentar as contrarrazões ao recurso, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 26/03/2020 07:53:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007680-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007680-69.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: LEIDIANE 

COSTA DA SILVA LISBOA - MT9250-O, JOAQUIM LISBOA NETO - 

MT10557-O, para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA 

GRANDE, 26 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 26/03/2020 07:59:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010659-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELTON FELIX DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010659-04.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ELDER 

KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - MT18890-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

26/03/2020 08:02:43

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016317-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1016317-09.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Impulsiono estes 

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

manifestar-se dando prosseguimento ao feito tendo em vista a juntada do 

AR positivo (ID 29706519) VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

08:37:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013348-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ALVES NEGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013348-21.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

ARLINDO DO CARMO - MT3722-O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 26/03/2020 

08:40:39

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019520-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELISSON OTAVIO GOMES DE ARAUJO OAB - DF46798 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1019520-76.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação do(a) do patrono da 

EXEQUENTE, a fim de manifestar-se dando prosseguimento ao feito, tendo 

em vista a juntada do AR (ID 29943194). VÁRZEA GRANDE, 26 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 

26/03/2020 08:43:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020600-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020600-75.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO 

RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - 

MT0012037A-O, para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA 

GRANDE, 26 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 26/03/2020 08:50:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000603-72.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

08:55:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000603-72.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

08:55:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000611-49.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/05/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

09:00:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000611-49.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/05/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

09:00:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002075-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARQUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002075-14.2020.8.11.0001 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

09:04:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002075-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARQUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002075-14.2020.8.11.0001 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

09:04:37

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012401-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELY ALVES DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Processo n. 1012401-64.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) do patrono da EXEQUENTE, para 

manifestar-se dando prosseguimento ao feito, tendo em vista o retorno do 

AR positivo (ID 30200906). VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

09:13:35

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020133-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVILSON CASTRO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Processo n. 1020133-96.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) patrono da EXEQUENTE, para 

manifestar-se dando prosseguimento ao feito, tendo em vista a juntada do 

AR positivo (ID 30437371). VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

09:17:58

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020191-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE ALMEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1020191-02.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) do patrono da EXEQEUNTE, para 

manifestar-se dando prosseguimento ao feito, tendo em vista a juntada do 

AR positivo (ID 30175423). VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

09:20:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009383-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAURICIO BRITO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009383-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIO 

MAURICIO BRITO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/05/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020291-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020291-54.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO 

LUIS FERREIRA - MT14888-E, ANDREY REVELES KIST - MT0021506A-O, 

para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 26 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 26/03/2020 10:09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009389-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ALMEIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009389-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELI ALMEIDA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020338-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DEVINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020338-31.2019.8.11.0001 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

10:28:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020338-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DEVINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020338-31.2019.8.11.0001 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

10:28:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009390-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ALMEIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009390-90.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELI ALMEIDA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/05/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020655-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRMA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020655-26.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 26/03/2020 

10:45:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005697-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DUILEY ADAO SOARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005697-98.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

10:53:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005697-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DUILEY ADAO SOARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005697-98.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

10:53:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008212-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DA SILVA CRUZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008212-09.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/05/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

11:01:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008212-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DA SILVA CRUZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008212-09.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/05/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

11:01:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017079-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIALDO NOBREGA CARVALHO (REQUERENTE)

PRISCILLA ANA VAZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017079-25.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de INTIMAR OS AUTORES para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestem-se sobre o depósito realizado, sob pena de 

CONCORDÂNCIA TÁCITA, bem como, informe os dados bancários, sob 

pena de arquivamento. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

26/03/2020 11:01:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017079-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIALDO NOBREGA CARVALHO (REQUERENTE)

PRISCILLA ANA VAZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017079-25.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de INTIMAR OS AUTORES para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestem-se sobre o depósito realizado, sob pena de 

CONCORDÂNCIA TÁCITA, bem como, informe os dados bancários, sob 

pena de arquivamento. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

26/03/2020 11:03:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009393-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CREUZA BEZERRA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

WILTON MARQUES DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009393-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WILTON 

MARQUES DE ALMEIDA SILVA e outros (2) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GLECY KELLY NUNES DE MELO POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020219-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020219-67.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 
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legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS 

FORTES MODESTO - MT21330/O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 26/03/2020 

11:39:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016624-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCILINA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016624-60.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: JOAO DE 

FREITAS NOVAIS II - MT0012052A, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 26/03/2020 

11:59:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015520-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015520-33.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE - MT15361/O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

26/03/2020 12:01:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020697-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020697-75.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

26/03/2020 12:08:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007243-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

JONAS LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007243-91.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

12:09:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006909-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DA SILVA TABORDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006909-57.2020.8.11.0002 Reitero a intimação de ID 29934888 ao 

patrono da parte autora a fim de que emende a inicial colacionando aos 

autos comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com 

no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

12:16:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELAINE CRISTINA LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT12468-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001565-95.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

12:23:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELAINE CRISTINA LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT12468-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001565-95.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

12:24:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009399-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE AGROPECUARIA E AGROFLORESTAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1009399-52.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CACIQUE 

AGROPECUARIA E AGROFLORESTAL LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ POLO PASSIVO: CINTIA 

COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009405-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

TANIA HERAIL BUTAKKA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1009405-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIAS FERREIRA 

DE ALMEIDA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA 

ALMEIDA DINIZ POLO PASSIVO: CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E 

REVESTIMENTO EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 16:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017682-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ADAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599569-8

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010525-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010525-74.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 04/12/2019 15:47:09

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010525-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599579-5

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013149-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINETE ELIANE DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a EXEQUENTE, tendo em vista o decurso do prazo sem 

pagamento voluntário da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013828-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAMPAIO BARRETTI SHIMIZU OAB - MT25499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICI KELI DA SILVA BRAGANCA 01308736240 (EXECUTADO)

 

Manifeste-se a EXEQUENTE tendo em vista o decurso do prazo sem 

pagamento voluntário da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012465-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA BORGES (EXECUTADO)

 

Processo n. 1012465-74.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação do(a) parte EXEQUENTE, a fim de 

manifestar-se dando prosseguimento ao feito tendo em vista a juntada do 

AR positivo (ID 30050266). VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 26/03/2020 

13:54:22

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008853-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PATRICK ALMEIDA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008853-31.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE a fim de 

manifestar-se acerca da petição ID 30360882. VÁRZEA GRANDE, 26 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO 

DIAS 26/03/2020 14:03:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007985-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDA MENDONCA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007985-53.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

26/03/2020 14:06:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009414-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUELA APARECIDA FIGUEIREDO TAVARES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009414-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EMMANUELA 

APARECIDA FIGUEIREDO TAVARES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: WILSON ALVES DE LIMA FILHO, RODRIGO PINHEDO 

HERNANDES POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013922-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DAYANE FERREIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013922-44.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

26/03/2020 15:22:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009422-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA EVELLEN MORAES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009422-95.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KAMILA 

EVELLEN MORAES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010767-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor da reclamada MRV do valor 

bloqueado com o n. 599667-8

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010139-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL ELIAS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDIR CLEMENTE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do autor com o n. 599672-4

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008124-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARLA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599684-8

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011742-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o patrono do autor para juntar procuração nos autos e que 

contenha poderes para receber e dar quitação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014430-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599699-6

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010240-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BARROS ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010240-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEONARDO BARROS 

ALMEIDA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, 

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que ao 

tentar comprar a crédito no comércio local foi informada que seu nome 

está negativado pela parte requerida, afirmando que era aluno das 

requeridas beneficiário do PROUNI, cursou dois semestres, mas por 

problemas particulares foi obrigado a trancar a sua matrícula, nada 

devendo. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome 

seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou consulta SCPC em que consta o apontamento 

por quatro vezes no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), 

inclusos em 09.06.2019, restrições únicas e recente. Ademais, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009438-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CONCEICAO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009438-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SILVANA 

CONCEICAO QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009439-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CARLOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009439-34.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:HELIO CARLOS 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMAR COSTA POLO 

PASSIVO: A. TELECOM S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 20/05/2020 Hora: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002896-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE FATIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REU)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002896-15.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: CHRISTIANO 

CÉSAR DA SILVA - MT14688-O, para apresentar as contrarrazões aos 

embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

26 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 
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MORAES 26/03/2020 17:05:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009443-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CARLOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009443-71.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:HELIO CARLOS 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMAR COSTA POLO 

PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009444-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR COSMO DO NASCIMENTO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009444-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DEVANIR 

COSMO DO NASCIMENTO EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA POLO PASSIVO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 20/05/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010716-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010716-22.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID. 

30334385, pugnando o que entender de direito, em caso de concordância 

informar dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA 

GRANDE, 26 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 26/03/2020 17:18:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007804-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESMARLEY LIMA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 03/10/2019 16:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019078-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE FERREIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019078-13.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente 09/12/2019 17:34:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019078-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE FERREIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019078-13.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, para apresentar 

as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 26/03/2020 

17:29:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010471-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO OAB - MT25571/O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010471-11.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO - MT25571/O, LUCA DA SILVA 

LUZARDO - MT19031-O, CLEILSON MENEZES GUIMARAES - MT7960-O, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o deposito 

realizado ID. 30358340, pugnando o que entender de direito, em caso de 

concordância informar dados bancários, para fins de expedição de 

Alvará. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 26/03/2020 17:36:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009449-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ALVES MOREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1009449-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAURO ALVES 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

20/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009215-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAROCY FERREIRA LIMA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009215-96.2020.8.11.0002. AUTOR: MAROCY FERREIRA LIMA 

FAGUNDES REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do Art. 321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos a cópia dos 

holerites com os descontos apontados, pois não forma juntados ao feito. 

A não apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiencia 

designada, evitando a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, 

a qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015137-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015137-55.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 20/05/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

26/03/2020 18:08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015137-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015137-55.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 20/05/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

26/03/2020 18:09:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009308-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA CEBALHO DELUQUE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009308-93.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI - MT18894-O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 26/03/2020 18:20:37

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011334-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO NUNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILA ABADIA ALVES OAB - MT23726/O (ADVOGADO(A))

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011334-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LORIVALDO NUNES GOMES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos etc. Foi expedido alvará para o patrono da exequente sob n. 

598416-5, assim, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009452-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNA LUZIA MORAES DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009452-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARYANNA 

LUZIA MORAES DELGADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009453-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009453-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARILZO JOSE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

20/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010104-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BONDESPACHO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010104-84.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ELAINE BONDESPACHO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, com 

escoro no do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Diante do CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO (ID 30332952), a parte Reclamante 

manifesta sua aquiescência com os VALORES DEPOSITADOS (ID 

30293934), requerendo, dessa forma, a EXPEDIÇÃO do competente 

ALVARÁ JUDICIAL. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida e, em seguida, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014490-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JUNIO DE CAMPOS FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014490-60.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: VINICIUS JUNIO DE CAMPOS 

FRANCA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Foi expedido 

alvará para o patrono da exequente sob n. 598504-8, assim, PROCEDA-SE 

ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013403-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1013403-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSA DIAS LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Certifico que 

foi expedido alvará para o patrono da exequente sob n. 598527-7, assim, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DE MORAES OAB - 551.508.701-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002022-30.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ANTONIO MARCOS DE 

MORAES INTERESSADO: BANCO PAN Vistos etc. A parte autora requer 

(id. 29958605) seja reconsiderada a decisão de indeferimento da liminar 

pugnada, no entanto, não acostou aos autos nenhum documento novo 

com o fito de motivar a aludida pretensão, nem argumento pertinente a dar 

supedâneo à modificação do entendimento deste Juízo, não trazendo 

qualquer prova suficiente à reconsideração, pelo resta indeferida. 

Ressalto que este entendimento é o esposado e todas as ações análogas 

à presente. É certo que o período ora vivenciado com a pandemia, estando 

os prazos suspensos, pode ser estendida a temporada até a prolação de 

sentença, no entanto, friso manter a presente decisão, acreditando no 

retorno da normalidade em tempo mínimo. E, caso não seja esta a 

realidade, há que se ponderar que a presente decisão pode ser revista. 

Dê-se prosseguimento normal ao feito. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003639-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003639-25.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDITE ROSA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de 

id. 30198129. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS, aduzindo a parte autora que desde o ano de 2013 possui um 

seguro contrato com a requerida, com os pagamentos efetivados 

originariamente por desconto em conta corrente, mas a seguradora a 

partir de 2017 cancelou unilateralmente esta forma de pagamento 

passando a ser através de boletos bancários incumbindo a Requerente de 
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todo mês entrar em contato e solicitar a mensalidade para efetuar o 

pagamento, afirmando que em 2019, com a renovação sendo feita em 

março, restaram os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e 

outubro todos quitados, e que em dezembro entrou em contato com a 

requerida e solicitou o boleto para pagamento, sendo então informada em 

31.12.2019 que a apólice estava cancelado pela falta de pagamento dos 

meses de outubro, novembro e dezembro, sem qualquer notificação 

prévia, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. 

Desta forma, requer concessão de liminar para que a parte Ré retorne 

com a apólice securitária de nº 1.93.004773605, promova as cobranças 

por meio de débito em conta e não se abstenha de cancelar o plano, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisado os autos, verifico 

que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, 

neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o 

mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, 

porquanto se constata que a parte requerente não atendeu ao 

determinado no despacho de id. 29004393, juntando apenas 

comprovantes dos vencimentos 07.05.2019 e 12.07.2019 (id. 30209089), 

com a repetição dos mesmos, querendo fazer crer que se referem aos 

determinados pelo Juízo na emenda, ressaltando-se que quanto à 

alteração do desconto diretamente na conta corrente da autora que teria 

sido unilateralmente alterado pela parte requerida, não juntou qualquer 

documento dando indício do alegado (extrato da conta corrente, saldo 

disponível apto ao desconto, por exemplo), restando, assim, necessária a 

instauração do contraditório para maior segurança jurídica da decisão. 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é 

sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente os 

requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a 

ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com 

escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos 

prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente 

conclamo as partes, independente da audiência de conciliação, a 

comparecer espontaneamente aos autos para apresentar proposta de 

acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, 

impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009291-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO CARRADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009291-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ESTEVAO CARRADORE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, aduzindo a parte 

autora que é responsável pela unidade consumidora UC 6/2555411-4 

(pequena conveniência de bebidas e alimentos), e que se viu obrigado a 

assinar um parcelamento de um valor exorbitante, do qual não consegue 

cumprir o pagamento (R$ 2.715,00 (dois mil setecentos e quinze reais) + 

24 parcelas no valor de R$ 721,80), além de duas faturas no mês de 

julho/2019 a título de recuperação de consumo, afirmando que em 

dezembro/2019 a concessionária retirou o relógio diante de uma vistoria, e 

não mais realocou, e continua a emitir faturas de valores exorbitantes com 

os quais discorda (jan2020 no valor de R$ 5.935,40 com o vencimento 

22/01/2020; fev.2020 no valor de R$ 4.921,12, com o vencimento em 

20/02/2020 e março 2020 no valor de R$ 4.437,31, com o vencimento em 

23/03/2020), e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso, 

estando seu fornecimento suspenso. Por essas razões, requer a 

concessão da medida liminar a fim de que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia de sua unidade consumidora, a suspensão do 

parcelamento, a suspensão das duas faturas de julho/2019 referente a 

recuperação de consumo, e das faturas de janeiro, fevereiro e 

março/2020, e ainda se abstenha de negativar seu nome, sob pena de 

multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais). Decido. Compulsando os 

autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, primeiramente pelo momento crítico a que 

estamos submetidos e ser de conhecimento público amplamente divulgado 

na mídia que está suspenso o corte de fornecimento de energia, 

independentemente de inadimplência do consumidor, juntando o histórico 

de consumo (id. 30643790), termo de confissão de dívida (id. 30645112), 

demonstrativo de débito (id. 30645113), e retirada do medidor (id. 

30645096), demonstrando os valores em aberto anunciados, coadunando 

com as alegações da requerente, por ora, autorizando o deferimento 

liminar. Nos autos, tem-se como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE 

CORTE e/ou RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto 

indispensável nos dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento 

traz ao consumidor DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse 

modo, de acordo com a DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a 

IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao status que ante. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte 

DETERMINO que a parte Requerida RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora UC 

6/2555411-4, bem como SUSPENDA a cobrança das faturas apontadas e 

das parcelas referente à confissão de dívida, e SE ABSTENHA DE 

NEGATIVAR o nome do autor, tudo sob pena de multa diária a ser 

arbitrada por este Juízo. CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se 

caso haja descumprimento da presente decisão, será o seu representante 

legal responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71 - CDC), sem 

prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada por este juízo. Esta 

decisão não isenta a parte autora do pagamento das faturas vencidas e 

vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a ação seja julgada 

improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do ônus da prova, 

em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 
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após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Se necessário, expeça-se o 

competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do 

CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça 

de plantão, também se necessário. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JEONIL DE AMORIM OAB - 943.114.631-20 (REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001509-62.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: JEONIL DE AMORIM 

INTERESSADO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBIO C/C INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que é servidor público e contraiu 

em julho/2013 junto ao banco requerido um empréstimo consignado, mas 

além do valor do empréstimo, restou descontado valor referente a cartão 

de crédito – uma forma de compensar os juros mais baixos do 

consignado, sem informar o cliente sobre o fato, e tal importância - cartão 

de crédito - continua a ser descontada, e tentando resolver 

administrativamente a questão não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seja suspenso o desconto referente a 

cartão de crédito em seu holerite, bem como se abstenha de negativar seu 

nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. É certo que este 

Juízo vinha deferindo as liminares com teor análogo ao dos presentes 

autos. No entanto, a experiência dos procedimentos em relação à mesma 

matéria em discussão pelas diversas ações no mesmo sentido que 

aportam neste Juizado, induz à necessária revisão do entendimento até 

então adotado, com força de modificação. Com efeito, denota-se que entre 

a audiência de conciliação e o processo restar maduro para decisão 

definitiva com prolação de sentença, tal período geralmente não tem 

ultrapassado dois meses. E, ainda, considerando toda a movimentação 

necessária para o cumprimento da liminar pela Secretaria, motivando um 

trabalho que, com a sentença acaba por gerar retrabalho em período tão 

reduzido, há que ponderarmos para uma decisão mais acertada com a 

realidade vivenciada, em conformidade com os princípios regentes do rito 

especial. É certo que o período ora vivenciado com a pandemia, estando 

os prazos suspensos, pode ser estendida a temporada até a prolação de 

sentença, no entanto, friso manter a presente decisão, acreditando no 

retorno da normalidade em tempo mínimo. E, caso não seja esta a 

realidade, há que se ponderar que a presente decisão pode ser revista. 

Diante destas ponderações, e enquanto que na quase totalidade dos 

feitos os descontos já vêm perdurando por anos, como nos presentes 

autos: desde 2013, conclui-se não restar vigente a urgência e o perigo de 

dano a justificar a concessão da tutela em sede de cognição sumária. 

Desta forma, analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, sendo 

sensato que se aguarde o regular encaminhamento processual. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente um dos requisitos que a autorizam - perigo de dano -, 

assegurando os preceitos do rito especial, como suscitado. Em tempo, 

INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos planilha discriminada 

com as atualizações dos valores que entende devidos, diante do pedido 

de restituição. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009201-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA APARECIDA BRAGHIN SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009201-15.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ETELVINA APARECIDA 

BRAGHIN SOARES REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORARIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a 

parte autora que ao tentar locar um imóvel foi informada que seu nome 

está negativado pela parte requerida, afirmando que foi avalista em um 

contrato que já foi quitado pelo devedor principal, e o referido debito é 

totalmente indevido, e tentando resolver administrativamente não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome 

seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou consulta balcão SPC e extrato Boa Vista (id. 30591503 e 

30591502) em que consta o apontamento suscitado no valor de R$ 

5.724,48 (cinco mil e setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), incluso em 20.11.2017, bem como a declaração do credor de 

que o contrato está quitado (id. 30591506), restrição única em nome da 

aparte autora, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 285 de 343



revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALCIR FAGUNDES OAB - 643.875.859-00 (REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001610-02.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: JOSE VALCIR FAGUNDES 

INTERESSADO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBIO C/C INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que é servidor público e contraiu 

em 2013 junto ao banco requerido um empréstimo consignado, mas além 

do valor do empréstimo, restou descontado valor referente a cartão de 

crédito – uma forma de compensar os juros mais baixos do consignado, 

sem informar o cliente sobre o fato, e tal importância - cartão de crédito - 

continua a ser descontada, e tentando resolver administrativamente a 

questão não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar 

para que seja suspenso o desconto referente a cartão de crédito em seu 

holerite, bem como se abstenha de negativar seu nome, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada. Decido. É certo que este Juízo vinha deferindo as 

liminares com teor análogo ao dos presentes autos. No entanto, a 

experiência dos procedimentos em relação à mesma matéria em discussão 

pelas diversas ações no mesmo sentido que aportam neste Juizado, induz 

à necessária revisão do entendimento até então adotado, com força de 

modificação. Com efeito, denota-se que entre a audiência de conciliação e 

o processo restar maduro para decisão definitiva com prolação de 

sentença, tal período geralmente não tem ultrapassado dois meses. E, 

ainda, considerando toda a movimentação necessária para o cumprimento 

da liminar pela Secretaria, motivando um trabalho que, com a sentença 

acaba por gerar retrabalho em período tão reduzido, há que ponderarmos 

para uma decisão mais acertada com a realidade vivenciada, em 

conformidade com os princípios regentes do rito especial. É certo que o 

período ora vivenciado com a pandemia, estando os prazos suspensos, 

pode ser estendida a temporada até a prolação de sentença, no entanto, 

friso manter a presente decisão, acreditando no retorno da normalidade 

em tempo mínimo. E, caso não seja esta a realidade, há que se ponderar 

que a presente decisão pode ser revista. Diante destas ponderações, e 

enquanto que na quase totalidade dos feitos os descontos já vêm 

perdurando por anos, como nos presentes autos: desde 2013, conclui-se 

não restar vigente a urgência e o perigo de dano a justificar a concessão 

da tutela em sede de cognição sumária. Desta forma, analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente, sendo sensato que se aguarde o regular 

encaminhamento processual. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente um dos requisitos 

que a autorizam - perigo de dano -, assegurando os preceitos do rito 

especial, como suscitado. Em tempo, INTIME-SE a parte autora para que 

junte aos autos planilha discriminada com as atualizações dos valores que 

entende devidos, diante do pedido de restituição. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos 

prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente 

conclamo as partes, independente da audiência de conciliação, a 

comparecer espontaneamente aos autos para apresentar proposta de 

acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, 

impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009377-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINALVA VIEIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOM NOBRE BANDEIRA OAB - MT28006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009377-91.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LINALVA VIEIRA DOS ANJOS 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A, BANCO J. SAFRA S.A Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE 

DANO MORAL E MATERIAL POR PRÁTICA ABUSIVA COM PEDIDO DE 

TUTELA PORVISÓRIA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que recebe 

sua aposentadoria em depósito bancário, e percebeu um depositado 

(09.03.2020) em sua conta na importância de R$ 1.097,15 (um mil e 

noventa e sete reais e quinze centavos), e ao procurar a gerência foi 
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informada que se tratava de um empréstimo feio junto à instituição 

requerida, afirmando jamais ter negociado com a mesma, e mesmo assim 

já está previsto para o próximo mês de abril o desconto da primeira 

parcela, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. 

Desta forma, requer concessão de liminar para que o Banco Réu seja 

compelido a se abster de descontar os valores da parcela de um 

empréstimo não contrato, bem como se abstenha de disponibilizar crédito 

pecuniário na conta bancária da Autora, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou certidão de recebimento de pensão por morte (id. 

30693815), extrato da conta corrente com o crédito do valor anunciado 

(id. 30693817), a cédula de crédito bancário que afirma ter recebido pelo 

correio (id. 30693818), bem como histórico de créditos emitido pelo INSS 

(id. 30693820), coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO PARCIALMENTE a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO 

A SUSPENSÃO dos descontos referente ao empréstimo questionado, até 

ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. 

Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 

em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009212-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO HENRIQUE SOARES AMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAMOS DE SENE OAB - MT26267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009212-44.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BRUNNO HENRIQUE SOARES 

AMBROSIO REQUERIDO: PEMAZA CENTRO-NORTE S/A Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C.C. DANOS MORAIS C.C. 

TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que adquiriu em 

21.01.2020 um Kit de Embreagem para seu veículo tipo Hyundai HB20, pelo 

valor total de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), afirmando que em 

10.032020 o produto apresentou defeito e retornando à requerida foi 

informado que deveria ser enviado à garantia para análise e o período 

para resposta seria de trinta dias, e como trabalha como motorista de 

aplicativo alegou que não pode esperar pelo prazo e tentou resolver 

administrativamente, mas não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que a requerida seja compelida a efetivar a 

substituição do produto ou a restituição do valor pago, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa a ser arbitrada. Decido. O 

Código de Defesa do Consumidor prevê, nestes casos: Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço. § 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do 

prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem 

superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de 

prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação 

expressa do consumidor. § 3º O consumidor poderá fazer uso imediato 

das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão 

do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a 

qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 

produto essencial. § 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do 

inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, 

poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo 

diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença 

de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo. 

Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela 

suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, porquanto a parte afirma que os problemas se 

fizeram presentes em 10.03.2020, conforme ainda documento de id. 

30595972 (termo de entrega de produto para análise de garantia), 

encontrando o pedido, barreira no prazo do §1º, do artigo 18, do CDC, 

restando, assim, necessária a instauração do contraditório para maior 

segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que 

ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos 

prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente 

conclamo as partes, independente da audiência de conciliação, a 

comparecer espontaneamente aos autos para apresentar proposta de 
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acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, 

impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009259-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009259-18.2020.8.11.0002. AUTOR: FABIO RODRIGUES SILVEIRA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS, aduzindo a parte autora é correntista do banco requerido 

e sua conta foi bloqueada sem qualquer aviso ou notificação e que teme 

que a ré venha negativar SEU NOME JUNTO ao SERASA/SPC, afirmando 

que em contato com a agência, não obteve êxito em resolver a questão. 

Desta forma, requer seja determinado à parte requerida O imediato 

DESBLOQUEIO de sua conta bancária: Agência nº. 3940-3, Conta 

Corrente nº. 21.061-7, bem como retire a negativação de seu nome se já o 

fez, ou se abstenha d negativar, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da 

tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova, porquanto se constata que a parte 

autora sequer informa desde quando sua conta está bloqueada, e não 

trás nenhum indício do bloqueio alegado ou qualquer extrato de 

movimentação, juntando somente cópia do cartão, restando, assim, 

necessária a instauração do contraditório para maior segurança jurídica 

da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, 

CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. 

Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente os 

requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a 

ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com 

escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: 

Em razão da suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 

313/2020 do CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente 

da audiência de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos 

para apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver 

acordo, apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009278-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

SAUDE & VIDA COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009278-24.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO DA SILVA FILHO 

REQUERIDO: SAUDE & VIDA COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, 

JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR DEFEITO E 

PROPAGANDA ENGANOSA DE PRODUTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA, aduzindo a parte autora que adquiriu em 22.02.2019 um 

FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA, pelo valor de R$ 2.230,00 (dois mil e 

duzentos e trinta reais) parcelado em dez vezes no cartão de crédito, 

afirmando que foi Constatado o defeito, logo no primeiro mês de uso, já 

que o filtro não funcionava corretamente, recebendo visita do vendedor 

que ficou de enviar um técnico, o que nunca ocorreu, e mesmo acionando 

o PROCON não conseguiu resolver a questão. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que a requerida efetive a restituição do valor 

pago, sob pena de multa a ser arbitrada. Decido. Analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova, porquanto se constata que a reclamação no PROCON 

se deu somente em 21.10.2019, enquanto a aquisição foi em 

fevereiro/2019, e somente agora questiona a situação em juízo, restando, 

assim, necessária a instauração do contraditório para maior segurança 

jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser 

REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada 

procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e 

o regular encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o 

regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente os 

requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a 

ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com 

escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: 

Em razão da suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 

313/2020 do CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente 

da audiência de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos 

para apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver 

acordo, apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 
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regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

TATIANA CASTRO CAMPOS OAB - MT27166/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000395-88.2020.8.11.0002 Reclamante: Matheus Henrique 

Santos de Almeida Reclamada: Azul Linhas Aéreas. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que adquiriu o voo com 

saída de Curitiba/PR, com destino em Cuiabá/MT, com conexão no 

aeroporto de Campinas/SP. Afirma que seu voo do dia 13.12.2018, foi 

cancelado e que somente foi realocado para o voo no dia 14.12.2018 às 

08h00m da manhã, o que ocasionou o atraso de aproximadamente 09 

(horas) horas do que fora previamente contratado, portanto, pleiteia 

indenização por dano moral pelos transtornos causados em razão do 

referido atraso. A parte requerida contesta a parte Requerente alegando 

que o atraso se deu em decorrência de readequação de uma falha 

mecânica na aeronave. Afirma que realocou a parte Requerente no 

próximo voo cumprindo as resoluções da ANAC, assim não há nos autos 

elementos que sejam capazes de ensejar indenização a título de dano 

moral. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude de a presunção 

passar a ser favorável a ela. Neste contexto, resta incontroverso que 

houve atraso no voo do trecho de ida do autor, contudo, o atraso foi de 

aproximadamente oito horas e não nove horas conforme informado na 

inicial, pois de acordo com os documentos apresentados junto a inicial, 

verifico que a saída do Aeroporto de Curitiba/PR, seria as 20h00m, com 

chegada em Campinas/SP as 21h05m e saída às 23h35m, com chegada ao 

destino final Cuiabá/MT, às 00h45m., contudo, com o cancelamento do voo 

a chegada no seu destino final ocorreu as 08h55m, assim, se aconteceu 

um atraso de aproximadamente oito horas. Destaco que não restou 

comprovado pela cia aérea que houve uma das excludentes previstas na 

lei que justifique o atraso do voo previamente contratado, assim resta 

claro que o atraso no voo gera danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente sofreu 

com o atraso de seu voo. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO 

DE VOO. 7 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. 

RISCO DO EMREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. No caso em exame, os 

embaraços elencados pela reclamada – necessidade de manutenção não 

programada – se inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso 

com a teoria do risco do empreendimento, configuram o dever de 

indenizar. Deve ser mantido o quantum indenizatório que atende aos 

parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 132575320168110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016) Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo 

exposto, nos termos do art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da citação – 07.02.2020 – por se tratar de 

responsabilidade contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1000745-76.2020.8.11.0002 Reclamante: Jose Gonçalo 

Ferreira da Silva Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 
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crédito, com relação ao débito no valor de R$ 152,43 (cento e cinquenta e 

dois reais e quarenta e três centavos), desconhecendo por completo o 

débito, bem como não foi notificado quanto aos fatos. A parte requerida 

contesta a autora alegando que o débito é regular, tendo em vista que a 

parte requerente contratou os serviços e utilizou os serviços de telefonia 

da empresa reclamada, e restando inadimplente com relação as chamadas 

fornecidas pela requerida, não há que se falar em inexistência de débito, 

motivo pelo qual requer a improcedência total do pedido. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem 

ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados 

de negativação, somente trouxe na contestação telas do sistema interno, 

relatório de chamadas e supostas faturas, quais não se revestem de 

imprescindibilidade para a comprovação do alegado. Conquanto tenha a 

parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo juntado apenas telas 

do seu sistema interno e suposto relatório de chamadas, documentos que 

não têm o condão de comprovar a relação jurídica entre as partes. O que 

se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. 

Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo 

desconhecimento da relação, é incumbência da empresa responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o 

que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer 

documentos. Portanto, não comprovado que os serviços foram 

regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, 

fatos que neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigado 

no valor de R$ 152,43 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e três 

centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito 

(08.09.2017). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma 

da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002590-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN KLEITON LUIZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002590-46.2020.8.11.0002 Parte Reclamante: Allan Kleiton 

Luiz de Amorim Parte Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A 

preliminar arguida pela Reclamada não tem o condão de obstar o 

julgamento da causa. Por este motivo rejeito as preliminares. Mérito Pleiteia 

a parte requerente a declaração de inexistência de débito e indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro 

das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de 

R$ 17,92 (dezessete reais e noventa e dois centavos), desconhecendo 

por completo o débito, pois não firmou contrato com a requerida que 

pudesse ter gerado o débito. A parte requerida contesta o autor 

asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo 

colacionando à sua defesa que a parte Requerente declarou como seu 

endereço o mesmo endereço da unidade consumidora nº 409491-8, tendo 

inclusive apresentado a fatura de energia da r. unidade Consumidora, em 

outro processo de n.º 1000376-60.2019.8.11.0053, conforme 

comprovante destacado no corpo da contestação. Assim, pugna pela 
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improcedência dos pedidos uma vez que a parte Autora é titular da 

unidade consumidora. A parte Requerente impugnou a contestação, 

alegando que jamais negou o vínculo jurídico com a empresa requerida e 

que esta apenas trouxe em sua defesa provas produzidas de forma 

unilateral, para comprovar o suposto débito, bem como já solicitou o 

cancelamento desta unidade consumidora que está sendo cobrado. 

Verifico que a parte requerente em sua impugnação altera a versão inicial, 

pois em que pese afirmar que não negou relação jurídica com a empresa, 

silenciou-se quanto a este fato, pois poderia ter informado o pedido de 

cancelamento na inicial, bem como caberia ao autor comprovar que ao 

solicitar o suposto cancelamento, qual não foi comprovado, que quitou 

todos os débitos junto a requerida. Desta foram constato que a parte 

Requerente possui a Unidade Consumidora 409491-8, uma vez que 

apresentou uma fatura em seu nome em um processo que foi parte 

Autora, motivo pelo qual é incabível o pleito deste momento de declaração 

de inexistência de débito, por desconhecimento da dívida. No contexto dos 

autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos 

que COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES, comprovando por consequência os débitos e que a negativação 

é legítima. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a 

presente ação. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a origem 

do débito, altera a versão inicial apresentada ao informar um suposto 

cancelamento de serviços, sem comprovar tal fato. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos que ratificam a origem do 

débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

A parte Requerida requer ao final de sua defesa, a condenação da parte 

Requerente para pagamento do débito oriundo da relação contratual, 

todavia o valor apresentado pela empresa reclamada, qual seja, o importe 

de R$ 109,85 (cento e nove reais e oitenta e cinco centavos), difere do 

valor questionado nos autos que seria o valor de R$ 17,92 (dezessete 

reais e noventa e dois centavos). Desta feita, deixo de reconhecer o 

pedido, uma vez que a empresa deve adotar as medidas cabíveis para 

cobrança dos valores que estão em aberto pela parte requerente. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. De igual forma, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela Requerida, 

conforme fundamentos acima expostos. Com intuito inibitório, condeno a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor 

da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, 

consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Friso, que a penalidade de litigância 

de má-fé e os honorários não se encontram abarcados pelos efeitos da 

justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002596-53.2020.8.11.0002 Reclamante: Rosenilda Alves 

Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida pela 

Reclamada não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 

de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação aos três débitos que totalizam o importe de R$ 

1.527,15 (um mil quinhentos e vinte e sete reais e quinze centavos), 

desconhecendo por completo os débitos, devendo se tratar de cobranças 

indevidas. A parte requerida, no mérito contesta a parte autora 

asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente do 

contrato estabelecido entre as partes, Unidade Consumidora sob o nº 

2053071-3, qual se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, 

limitando a se reportar a tal fato, apresentando somente telas, históricos 

de utilização e fiscalização de irregularidade na referida UC sem 

assinatura da parte reclamante, bem como os demais documentos 

juntados foram retirados seu sistema interno, para comprovar suas 

alegações, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação. 

Frisa-se neste ponto que não há ainda qualquer comprovação de que 

houve consumo na referida unidade, bem como não houve negativa pela 

parte Requerida de que foi aberto uma nova Unidade Consumidora no 

mesmo endereço para o inquilino da parte Requerida. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer, 

visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não 

comprovado que os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima 

a cobrança que gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de 

danos passíveis de ressarcimento. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 
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Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos 

débitos aqui litigado e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 13.11.2019 – data da 

inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DE SOUZA CONSTRUCOES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002107-16.2020.8.11.0002 Promovente: E. C. DE SOUZA 

CONSTRUCOES - ME Promovido: Banco Safra S-A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Em síntese 

alega a parte Autora que costuma fazer antecipação de recebíveis junto 

ao Requerido, que em agosto de 2019, o banco lhe ofereceu um capital de 

giro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) sendo que assinou a cédula 

de crédito. Que não lhe foi disponibilizado o capital de giro e a opção de 

recebíveis está bloqueada. Alega que entrou em contato com o Requerido 

porém não obteve êxito. Em sua peça de bloqueio o banco Reclamado 

alega que a liberação da Antecipação do Recebimento de vendas poderá 

ou não ser liberado, sendo exclusivo critério da Requerida o pagamento e 

liberação. Que a concessão de Antecipação do Recebimento de Vendas 

configura contrato oneroso, no qual não há obrigatoriedade de 

concessão, inclusive constando previsão expressa nesse sentido no 

contrato celebrado entre as partes. Pleiteia pela inexistência de dano moral 

e a consequente improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. Em análise 

minuciosa do contrato (ID 29857326) vislumbro que a cláusula 11.1 

estabeleceu: “O Estabelecimento poderá solicitar ao Safra a Antecipação 

do Recebimento de Vendas (ARV) relativa às Transações, ficando ao 

exclusivo critério do Safra, pré-pagar ou não os valores solicitados.” 

(grifei). O contrato estabelece que o ato de análise se o estabelecimento 

receberá ou não a antecipação de valores é discricionária, depende da 

vontade, fica evidente que a antecipação de recebíveis pode ser negada a 

qualquer tempo. O contrato celebrado não apresenta irregularidades ou 

abusos, a negativa de realizar o pagamento da antecipação de recebíveis 

está clara, a reclamada não cometeu qualquer irregularidade. Logo, 

inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o 

elemento culpa, não podendo a reclamada ser responsabilizada pelos 

fatos narrados pela autora, o que faz afastar a responsabilidade pelos 

danos morais. Destaco que em nenhum momento durante toda a petição 

inicial, a autora demonstra qual foi efetivamente o dano moral sofrido, é de 

bom alvitre lembrar que em se tratando de pessoa jurídica, esses devem 

ser objetivamente comprovados, ou seja, não se trata de dano moral in re 

ipsa. Com efeito, a Reclamante não comprovou de que forma tais 

acontecimentos afetaram efetivamente a imagem da parte autora. Neste 

sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO 

COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS 

MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES. - 

Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em 18/04/2013 e 

distribuído a este gabinete em 26/08/2016. - O reexame de fatos e provas 

em recurso especial é inadmissível. - Para a pessoa jurídica, o dano moral 

não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele 

relacionado à pessoa natural. - É, contudo, possível a utilização de 

presunções e regras de experiência no julgamento. - Na hipótese dos 

autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias de 

automóveis pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades 

comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos morais 

(exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de natureza 

material. - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros 

da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 

votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, 

conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento, nos 

termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo 

de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze 

e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. (STJ - REsp 
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1637629 / PE 2014/0019878-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), 

Data do Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação: 09/12/2016, T3 - 

TERCEIRA TURMA) Assim, a indenização por prejuízo moral somente se 

perfaz diante de conjunto probatórios sólidos, marcados com graves 

danos ao bom nome da empresa maculando sua imagem perante a 

sociedade, posto que sentimentos como como de angústia, sofrimento, 

aborrecimentos não podem ser aferidos por pessoa jurídica. Segue 

entendimento quanto ao tema: REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NECESSIDADE DE PROVAR O 

ABALO À HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS – HONORARIOS 

ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A 

pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que a sua 

reputação perante a sociedade. Para ensejar a indenização por dano 

moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu 

por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão 

pela qual não há indenização a esse título. Havendo decaimento de todos 

os pedidos da exordial, cabe ao vencido pagar os honorários ao 

advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.b(Ap 114410/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 13/11/2017). 

(grifei). Dessa forma, é possível sim a pessoa jurídica sofrer dano moral, 

porém necessário se faz a demonstração objetiva da afronta perpetrada a 

ponto de causar prejuízos. Portanto, diante do elucidado e considerando 

ainda que não há nos autos prova de qualquer fato que possa ser 

considerado relevante no que tange ofensa a sua imagem, entendo que 

não se encontra caracterizado o dano moral. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial, determinando 

o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão com 

as devidas baixas. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença a Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei 

nº. 9.099/1995. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002662-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACI DA COSTA DE ARRUDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002662-33.2020.8.11.0002 Reclamante: Jaci da Costa de 

Arruda Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida pela 

Reclamada não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito as preliminares. Mérito. Pleiteia a parte requerente 

indenização por danos morais, sob o argumento de que teve a suspensão 

do fornecimento da energia elétrica em 23.12.2019. Afirma que ao 

procurar a empresa requerida foi informada que o corte ocorreu pela 

cobrança da fatura retificada do mês de julho de 2019 no valor de R$ 

286,94 (duzentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), em 

virtude do erro na leitura cuja fatura havia sido emitida apenas com taxa 

de disponibilidade dos serviços, contudo, alega que jamais recebeu 

qualquer cobrança ou informação de retificação da fatura ou que sua 

energia seria cortada em razão de tal fato, assim, entente que houve falha 

da prestação dos serviços da concessionária de energia ao efetuar a 

suspensão da energia na unidade consumidora da autora. A parte 

requerida contesta a parte Requerente alegando que foi constatado 

irregularidade no medidor de sua unidade consumidora e que em razão do 

inadimplemento desta obrigação e de faturas regulares houve a 

suspensão dos serviços. Aduz que nas faturas dos meses de novembro 

e dezembro do ano de 2019, havia aviso sobre a possibilidade de corte do 

fornecimento de energia em razão do inadimplemento de faturas 

pendentes. Deste modo afirma que inexiste ato ilícito, bem como aduz que 

a parte Requerida não comprovou os seus danos morais, motivo pelo qual 

requer a improcedência dos pedidos. A parte Requerente em sua 

impugnação afirma que o corte de energia elétrica ocorreu de maneira 

indevida, pois não pode haver corte por débitos pretéritos, bem como não 

houve a notificação prévia do corte no fornecimento dos serviços. Em 

análise aos autos constato que restou incontroverso que a empresa 

requerida efetuou o corte no fornecimento de energia elétrica no dia 

23.12.2019, bem como verifico que houve aviso prévio quanto a 

possibilidade do corte na fatura emitida em 09.12.2019 (ID 30018241), bem 

como no aviso constava a informação de débitos em aberto, além do 

débito de recuperação de consumo, se encontrava pendente a fatura com 

vencimento em 13.11.2019. Assim, entendo que diferentemente do 

alegado pela consumidora a concessionária de energia elétrica a notificou 

quanto a possibilidade de corte no fornecimento de energia em 

decorrência do inadimplemento de faturas. Ademais analisando o histórico 

de pagamento das faturas apresentado na defesa ID 30016985, é de 

costume o autor efetuar o pagamento de suas faturas com atraso, bem 

como que o pagamento das faturas vencidas em 13.11.2019 e 16.12.2019, 

somente ocorreram na data do corte, qual seja em 23.12.2019. Destaco 

que o corte foi ocasionado em razão da ausência de pagamento das 

faturas de energia elétrica, bem como o restabelecimento ocorreu na 

mesma data do corte (23.12.2018) conforme demonstrado no documento 

de ID 30016988, portanto, consoante Normas previstas na Aneel, que 

prevê a requerida possui o prazo de 24h para religar os serviços de 

energia se a unidade consumidora localizada em área urbana. Assim não 

há como acolher que a parte Requerente foi lesada por corte indevido, 

visto que estava inadimplente junto a requerida, bem como friso que de 

acordo com o histórico juntado no ID 30016985, a parte autora efetua o 

pagamento de todas as faturas fora do prazo de vencimento o que 

contribuiu para a ocorrência dos fatos narrados nos autos, portanto é 

inexistente o dever de ser indenizado a título de dano moral. Assim, 

esclareço que a indenização a título de dano moral, depende de prova da 

ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus 

do qual não se desincumbiu a parte requerente, no caso concreto. No 

caso, resta claro que a parte Reclamante não trouxe aos autos nenhum 

documento que fosse capaz de comprovar o fato constitutivo de seu 

direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Deste modo, não assiste razão a 

parte Reclamante, restando improcedentes os pedidos desta ação. Deixou 

de condenar a parte Reclamante nas penas de litigância de má-fé, visto 

que não houve alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, nos termos 

do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, revogo a antecipação de 

tutela, bem como JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007613-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA SOUZA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007613-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CERAMICA SOUZA - 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a parte 

autora e a testemunha por ela arrolada. Mérito Sustenta a parte requerente 

CERAMICA SOUZA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME - ME que teve o 

fornecimento de energia elétrica suspenso indevidamente em 16/07/2019, 

todavia, a fatura do mês de julho/2019 com vencimento em 05/07/2019, ou 

seja, com apenas 11 dias de vencida, sem notificação prévia. Contesta a 

reclamada, asseverando que “Inicialmente, registra-se, Excelência, que ao 

contrário do alegado pelo Autor, não há qualquer registro de corte de 

energia elétrica em sua unidade consumidora, no dia 16/07/2019, mas sim 

a retirada de irregularidade, o que em nenhum momento ficou sem energia 

elétrica, senão Desta forma, a Concessionária ao efetuar vistoria “in loco” 

no dia 16/07/2019, oportunidade que identificou medidor estava auto 

religado. Portanto, não há qualquer ilegalidade na regularização de seu 

aparelho medidor”. SIC A inversão do ônus da prova libera o consumidor 

da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, conquanto tenha a 

requerida alegado que a UC da parte autora estava ligada à revelia e que 

apenas regularizou a situação em 16/07/2019, não apresenta aos autos 

nenhum documento hábil a comprovar suas alegações. Ademais, em 

análise ao histórico de OS, verifica-se que consta corte no fornecimento 

de energia em 11/02/2019, todavia, em 27/02/2019 consta a informação de 

inspeção SIAF; em 28/02/2019 correção/retirada de irregularidade, 

portanto, contrariando as alegações da requerida. Realizada audiência de 

instrução e julgamento, a parte autora reitera o corte indevido. Já a 

testemunha arrolada pela autora afirmou em depoimento que a empresa 

autora ficou sem o fornecimento de energia elétrica. Registra-se que 

embora a parte autora tenha quitado a fatura do mês 06/2019, com 

vencimento em 05/06/2019, apenas no dia 15/07/2019, ou seja, um dia 

antes da suspensão da energia elétrica e sem tempo hábil para possível 

baixa, a requerida sustenta a inexistência de corte, mas apenas de 

regularização da UC. Não havendo prova em contrário, reputam-se 

verdadeiros os fatos narrados pela parte reclamante quanto à existência 

do corte indevido no fornecimento de energia elétrica. Portanto, 

considerando que a requerida não comprovou a religação à revelia e o 

fornecimento do serviço de energia elétrica na data/horário questionada, 

incontroverso o corte de energia. Por fim, é de notório conhecimento as 

frequentes falhas na prestação de serviço pela requerida na suspensão 

de energia elétrica de forma indevida. Desse modo, não havendo prova em 

contrário, imperioso concluir que ocorreu falha na prestação de serviço da 

reclamada, que realizou o corte indevido de energia elétrica. Requereu a 

parte requerente a condenação da parte requerida em indenização por 

danos morais. Para a configuração do dano moral, há que se distinguir a 

pessoa jurídica da pessoa física. Enquanto, em relação à pessoa física, o 

dano pode ser, em certas hipóteses, presumido, quanto à pessoa jurídica 

há necessidade de prova de abalo do crédito ou da sua imagem. Todavia, 

não vislumbro a ocorrência de dano moral, uma vez que a parte autora se 

trata de pessoa jurídica e in casu, não comprovou ofensa à honra objetiva 

da empresa. A respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORTE DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM AVISO PRÈVIO. FÁBRICA DE 

LATICÍNIOS. PRODUTOS PERECÍVEIS. DANO MATERIAL. APURAÇÃO EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA 

OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL INDEVIDO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. I. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, por 

mais de 15 (quinze) horas, a despeito de necessária manutenção da rede, 

sem aviso prévio, a empresa cuja atividade econômica é o processamento 

e fabricação de produtos lácteos, portanto, perecíveis, gera o dever de 

indenizar pelos danos materiais decorrentes da perda dos produtos, cujo 

valor deverá ser mensurado em fase de liquidação de sentença, mediante 

a realização da prova pericial; II. A pessoa jurídica pode ser indenizada 

por dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, mas, para tanto, é 

necessária a prova da violação de sua honra objetiva, ou seja, de seu 

prestígio no meio comercial, da fama, bom nome, imagem e credibilidade 

perante os clientes e o comércio, bem como da qualificação dos serviços 

que oferece; III. Afasta-se o dever de indenizar, por danos morais, diante 

da ausência de prova da violação da honra objetiva da empresa; IV. O 

julgamento parcialmente procedente dos pedidos iniciais enseja a 

redistribuição dos ônus de sucumbência. (TJ-MG - AC: 

10393110038444001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de 

Julgamento: 26/07/0015, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/07/2015) grifei A pessoa jurídica é passível de sofrer dano 

moral, consoante a Súmula 227, do STJ. Todavia, o dano moral, como 

visto, deve ser provado, pois a pessoa jurídica não pode sofrer danos 

morais violadores de sua honra subjetiva, mas tão-somente objetiva. Logo, 

inexistindo prova da violação à honra objetiva (imagem ou credibilidade), 

improcede o pleito indenizatório. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILTON BELEM DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002030-07.2020.8.11.0002 Promovente: ARILTON BELEM 

DE AGUIAR Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Em síntese narra a parte autora ser titular de UC 

6/358689-8, que no dia 30/12/2019 foi surpreendido com a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica de sua residência, que foi até agencia da 

Reclamada sendo informado de uma multa por desvio de energia elétrica 

no ramal de entrada, que jamais recebeu carta ao cliente, que foram 

geradas as multas nos valor de R$ 1.148,40 (um mil cento e quarenta e 

oito reais e quarenta centavos) e R$ 63,45 (sessenta e três reais e 

quarenta e cinco centavos). Alega que as parcelas são ilegais, que não 

deu ensejo a multa pelo desvio de energia elétrica em sua UC. Ao final 

pleiteia pela revisão e afastamento da cobrança de multa, bem como dano 

moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A Reclamada em sua 

peça de bloqueio sustentou que foi realizada uma inspeção no imóvel do 

autor no dia 09/08/2019, sendo que sua unidade consumidora estaria 
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desviando duas fases direto da rede, que expediu termo de ocorrência 

com informações acerca da anormalidade constatada no equipamento, e 

tomou todas as medidas de acordo com a ANEEL, sendo que a multa 

perfaz o valor total de R$ 1.211,85 (um mil, duzentos e onze reais e oitenta 

e cinco centavos) que foi divido em duas faturas nos valores de R$ 

1.148,40 e R$ 63,45. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete a parte reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e 

ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Ficou 

caracterizado pelo TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO anexado aos 

autos, que o cliente estava presente porém não recebeu a equipe, sendo 

que uma via do termo de ocorrência fora deixado no portão. A Reclamada 

anexou aos autos o termo de ocorrência juntamente com os registros 

fotográficos conforme ID 29984171. Desse modo, não há que se falar em 

desconhecimento do procedimento realizado pela empresa Reclamada. 

Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ACIMA 

DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FOTOS E TOI 

COMPROVAM A IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro 

fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 

129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, 

confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do 

medidor estava invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e 

Inspeção de n.415822, foi apurado que a unidade consumidora estava 

ligada com inversão de fase no borne do medidor, ocasionando o não 

registro do consumo ocorrido. Verifico ainda que a pessoa de nome 

“Veronica Cunha”, recebeu toda a documentação necessária tais como 

carta de agendamento e o TOI realizado. Vejamos a apuração do TOI: 

Recurso Inominado nº.: 0039295-73.2014.811.0001 Origem: Segundo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente(s): Liége Machado da 

Rosa Arantes Recorrido(s): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

13/06/2017 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 2 Registros fotográficos: Portanto, ausente o ato ilícito, não há 

que se falar em dano moral. Esta Turma Recursal, tem acolhido o registro 

fotográfico, quando acompanhado de TOI devidamente assinado pelo 

Consumidor ou de um morador. Não havendo que se falar em provas 

produzidas de forma unilateral. Sendo a fatura emitida a título de 

recuperação de consumo devida, não pode ser desconsiderada diante 

das provas carreadas aos autos¸ registrando ainda que, no caso em tela 

ocorreu até mesmo a notificação da realização da inspeção, fato que não 

foi rebatido e nem sequer traçada uma linha sequer sobre o mesmo. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. Compulsando os autos e as provas 

produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações da 

Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe 

incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. A parte Recorrente arcará com as custas processuais 

e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, 

ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, 

§§ 2º e 3º, do NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. 

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito - Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 392957320148110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

14/06/2017) Desta feita, a parte requerida comprovou suficientemente a 

irregularidade constatada, o que a energia consumida não devidamente 

aferida pelo medidor da parte autora, ocasionando tal situação a 

recuperação de consumo discutida na presente lide, seguindo para tanto 

as normas da ANEEL. A referida irregularidade resultou na fatura R$ 

1.211,85 (um mil, duzentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) que 

foi divido em duas faturas nos valores de R$ 1.148,40 e R$ 63,45. A 

empresa Reclamada sustenta em sua contestação de que não houve 

suspensão do fornecimento de energia na UC do autor, todavia, o próprio 

documento juntado pela empresa “ordens de serviço” ID 29984169 registra 

a suspensão datada exatamente no dia em que a parte autora menciona, 

30/12/2019. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, no entanto não é essa a hipótese dos autos, pois embora tenha a 

parte reclamante a obrigação de pagar os débitos, existe a impossibilidade 

de corte na energia referente aos débitos antigos, recuperação de 

consumo. Presentes os requisitos necessários à caracterização do dever 

de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Contudo, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica, e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, a contribuição do 

autor para a ocorrência do evento danoso e outros elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 ( mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte 

Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos 

morais ocasionados, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009405-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

TANIA HERAIL BUTAKKA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009405-59.2020.8.11.0002. AUTOR: ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA, 

TANIA HERAIL BUTAKKA DE ALMEIDA REU: CINTIA COMERCIO DE 

CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME Vistos. Dispensado o relatório 

com escoro no art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Estabelece o 
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artigo 3º da Lei 9.099/95 que: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo Pelo que se observa da petição 

inicial, a parte autora pleiteia a retomada do bem objeto da lide (veículo 

Mercedes Bens L-1620 6x2 ano 2010/2010 placa: NPD – 6526, marca 

Mercedes Bens, chassis: 9BM695302AB714173, RENAVAM: 

00217351441, cor azul), assim como a condenação em danos morais, 

multa contratual decorrente da mora e rescisão do contrato. O CPC, de 

aplicação subsidiária nos Juizados Especiais Cíveis, estabelece em seu 

art. 292, II, que: Art. 292. O valor da causa constará sempre da petição 

inicial ou da reconvenção e será: (...) II – na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; O Enunciado 39 do FONAJE também esclarece: ENUNCIADO 

39 - Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. Ademais, o 

entendimento jurisprudencial é pacífico: RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. TAXA JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. 

INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia em 

torno do valor da causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de 

promessa de compra e venda cumulada com perdas e danos, para efeito 

de recolhimento da taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 

259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, "na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida." 3. Possibilidade de determinação 

da correção de ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que 

não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes.(§ 3º do art. 292 do CPC/2015). 

4. Legalidade do ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do 

valor da causa. 6. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS 56.678/RJ, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 17/04/2018, DJe 11/05/2018) Nesse contexto, a hipótese trazida 

encontra óbice no artigo 3º, inc. I, da Lei 9.099/95, pois NÃO é POSSÍVEL 

o seu processamento perante o Juizado Especial, as ações cujo valor da 

causa exceda a alçada legal (40 salários mínimos). A parte autora busca 

em Juízo a retomada do veículo o qual imputa o valor de R$ 95.000,00 

(noventa e cinco mil reais), de acordo com os documentos juntados 

(instrumento particular de compra e venda, cláusula quarta – id. 

30706567) e declaração na inicial. Por esta razão, deve a parte autora 

buscar o Juízo Cível competente (Justiça Comum) para deduzir sua 

pretensão. Isto posto, JULGO EXTINTO o FEITO SEM JULGAMENTO do 

MÉRITO, na forma do artigo 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Às 

providências. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TRINDADE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1001420-39.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

FABIO TRINDADE DE MAGALHÃES PARTE RÉ: CIELO S/A SENTENÇA 

1.Síntese dos fatos Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada 

com danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada. O autor 

alegou que adquiriu em junho de 2019 uma máquina de cartão, parcelada 

em doze vezes de R$ 19,90, mas o produto apresentou problemas e foi 

enviado para a empresa em 30/07/2019, solicitou uma nova máquina, mas 

mesmo após diversas reclamações, inclusive ao PROCON, não lhe 

enviaram outra, e não suspenderam as cobranças. Em face desses 

relatos, requereu a restituição em dobro e a reparação por dano moral. 

Dispenso o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final de prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. O 

fato da parte autora utilizar os serviços da empresa ré para receber 

valores dos seus clientes não lhe retira a titularidade de consumidora, vez 

que não comercializa os serviços da requerida. A controvérsia consiste 

em averiguar se houve vício na prestação do serviço e no produto 

adquirido. Para dirimir a controvérsia é necessário efetuar a inversão do 

ônus probatório em favor da parte consumidora. Id. 28084647 - pag. 1. 

Denota-se que a requerida deixou de apresentar provas hábeis que 

afastem as alegações autorais, além de não ter impugnado os protocolos 

e a reclamação efetuada ao PROCON. Ademais, constata-se que a parte 

autora provou o fato constitutivo do seu direito ao juntar aos autos 

diversos protocolos, rastreio do envio da máquina para o reparo, 

reclamação ao PROCON, mas até o momento o impasse não foi resolvido. 

Id. Num. 28084419 - Pág. 1. No caso, a ré não provou que efetuou o 

reparo do produto adquirido pela parte consumidora, o produto foi enviado 

para o reparo em julho de 2019, mas até a presente decisão nada foi 

solucionado. As documentações anexadas aos autos comprovam a 

desídia da requerida. Portanto, fica caracterizado o vício na prestação do 

serviço, pois o consumidor, mesmo após ter efetuado diversas 

reclamações, não recebeu uma solução em relação ao produto adquirido. 

Ressalta-se que constitui prática abusiva, nos moldes do art. 37 do CDC, 

XII, "deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou 

deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.”. Com efeito, 

evidenciado o mau atendimento e descaso ao consumidor é direito básico 

do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Nesse sentido: 

“(...)A demora da fabricante em proceder à troca do produto, 

ultrapassando em muito o prazo do artigo 18, § 1º da Lei 8.078/90, 

configura ato negligente e desidioso a ensejar a compensação dos danos 

morais decorrentes da privação do uso do bem, que se revela de extrema 

necessidade ao consumidor. 3. A indenização por dano moral, inapta a 

quantificar a dor da vítima, mas cuja fixação deve ter o condão de 

configurar compensação pelo dano, deve ser arbitrada de forma 

moderada, atendendo-se ao binômio razoabilidade e proporcionalidade, 

sem configurar enriquecimento indevido da vítima. 4. Negaram provimento 

aos recursos, principal da ré e adesivo dos autores. (TJ-SP - APL: 

00051733520108260590 SP 0005173-35.2010.8.26.0590, Relator: 

Vanderci Álvares, Data de Julgamento: 13/03/2013, 25ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 14/03/2013) O descaso e má prestação do 

serviço ao consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 186 do Código Civil 

ressalta: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. Compete a empresa ré agir com 

a diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, 

que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé, não 

havendo dúvida de que a conduta da ré provocou transtornos, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Verifica-se que a 

parte autora tentou resolver o impasse na via extrajudicial, no entanto, a ré 

manteve-se inerte e não efetivou o reparo da máquina ou estorno dos 

valores. Desta feita, fica caracterizado que o fato ultrapassou o mero 

aborrecimento ou dissabor, isto é o dano moral resta configurado nos 

autos pelo descaso da parte ré para com o consumidor que mesmo após 

diversas tentativas de solução extrajudicial, viu-se obrigada a ingressar 

em juízo com demanda visando obter a restituição do montante. O dano 

moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 
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razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em relação à 

restituição da quantia paga pelo produto, faz jus a parte autora diante do 

inadimplemento da parte ré em regularizar a situação em apreço (art. 18, II, 

CDC). Por outro lado, inexiste ressarcimento em dobro, por quanto o caso 

não se confunde com cobrança indevida, assim, fica afastada a 

penalidade prevista no art. 42, parágrafo único do CDC. Fundamentação 

apresentada passo a opinar. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA E PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1. Determinar por definitivo a 

suspensão dos descontos de R$ 19,90, na conta da parte autora 

referente ao parcelamento da máquina da CIELO; 2. Condenar a ré a 

restituir a quantia de R$ 139,30 (cento e trinta e nove reais e trinta 

centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do 

desembolso e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação; 3. 

CONDENAR a ré a reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada 

a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, calculado a partir da citação. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-13.2020.8.11.0002
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MARCELO JACINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1001467-13.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

MARCELO JACINTO DE OLIVEIRA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS 

Relatou a parte autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu 

nome no serviço de restrição ao crédito, alegou desconhecer o débito que 

lhe foi imputado. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do 

débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré afirmou a regularidade do débito, alegou que a 

parte autora está inadimplente e que, portanto, a inscrição seria legítima. É 

a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Preliminares Atesto que inexiste afronta aos 

arts. 319 ao 321 do CPC, vez que documentos indispensáveis à 

propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento 

do mérito da demanda, não se confundindo com documentos 

indispensáveis á vitória do autor e, no caso, a parte autora todos os 

documentos pertinentes para o deslinde da causa, portanto rejeito a 

preliminar em epígrafe. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora enquadra-se como destinatária final da prestação de serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme 

os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste em verificar 

a legitimidade ou não das inscrições do nome da parte autora nos serviços 

de proteção ao crédito. A parte ré provou a existência da relação jurídica 

e a legitimidade do débito, posto que juntou ao autos ficha cadastral, 

históricos de consumo da unidade consumidora da titularidade da parte 

autora, termo de confissão de dívida assinado pela parte consumidora, 

documento pessoal, Termo de Ocorrência e Inspeção, e fotografias da 

unidade consumidora. (ID. Num. 29494865 - Pág. 22) Ademais, pontua-se 

que na inicial a parte autora não negou a relação jurídica apenas se limitou 

em dizer que desconhecia o débito. Assim, esclarecida a origem dos 

débitos, para amparar as pretensões, competia a parte autora trazer aos 

autos provas para demonstrar que sempre cumpriu com seus encargos, 

ocorre que assim não procedeu, vez que ficou inerte após a juntada da 

documentação. Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja 

a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em 

vista que compete à parte autora o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de 

Processo Civil. Ante aos fatos, declaro que a negativação no serviço de 

proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço 

que a parte ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a 

inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não 

houve no presente caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se que a 

notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de 

proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do 

STJ. Diante da existência dos débitos, acolho o pedido contraposto, nos 

limites do objeto da demanda, conforme o artigo 31 da Lei nº 9.099/95. 

Quanto a litigância de má-fé, a mera propositura de ação para questionar o 

débito entre as partes não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, 

portanto não acolho o pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e 

afrontar o acesso ao poder judiciário direito fundamental previsto na 

Constituição Federal (5º, XXXV). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Opino pela parcial procedência do pedido contraposto, para 

condenar a parte autora a pagar a ré o valor de R$ 332,07 (trezentos e 

trinta e dois reais e sete centavos), com correção monetária, indexada 

pelo INPC, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, ambos 

contabilizados a partir do vencimento do débito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição. Remeto os autos a Excelentíssima 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003457-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEINYELE LAUANY FATIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1003457-39.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

GEINYELE LAUANY FATIMA GOMES PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS A parte autora propôs ação declaratória de inexistência de débito 

cumulado com pedido de reparação em danos morais. Relatou a parte 

autora que ficou surpresa com inscrições indevidas em seu nome que 

foram inseridas no serviço de restrição ao crédito, aduziu desconhecer os 

débitos e negou a relação jurídica. Nos pedidos requereu a declaração da 

inexistência dos débitos, o cancelamento das inscrições e a reparação 

por danos morais. Na contestação, a parte ré afirmou a regularidade dos 

débitos, alegou que a parte autora está inadimplente e que as restrições 

foram legítimas. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que as 

provas documentais juntadas são suficientes para formar convencimento 

do juízo, portanto, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Atesto que inexiste afronta aos 

art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do 

balcão do serviço de proteção ao crédito não é documento essencial, 

assim não é capaz de afastar a análise do mérito, outrossim o extrato 

apresentado é documento hábil para comprovar as restrições em nome da 

parte autora. Em reforço não há afronta aos comandos do art. 319 a 322 

do CPC, vez que documentos indispensáveis à propositura da demanda 

são aqueles cuja ausência impede o julgamento do mérito da demanda, 

não se confundindo com documentos indispensáveis á vitória do autor e, 

no caso, a parte autora todos os documentos pertinentes para o deslinde 

da causa, portanto rejeito a preliminar. Quanto a alegação de 

incompetência deste Juizado, este argumento não se sustenta, já que a 

parte autora, nos termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 9.099/95, poderá 

propor a demanda no local onde a ré exerça suas atividades profissionais 

ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório, além do que a parte ré em sua defesa indica endereço em 

Várzea Grande como sendo da parte autora, portanto, tem-se por 

rejeitada a preliminar de incompetência territorial. Mérito Insta assentar que 

o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo 

em vista que a autora enquadra-se como destinatária final de prestação 

de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste 

em verificar a ilegitimidade das inscrições inseridas no nome da parte 

autora nos serviços de proteção ao crédito. Afere-se que a parte ré 

defendeu a legitimidade dos débitos, porém não trouxe aos autos provas 

hábeis para atestar a legitimidade das inscrições e da relação jurídica, vez 

que se limitou a apresentar telas sistêmicas. Em consequência, ausente o 

contrato de origem impõe-se o reconhecimento da irregularidade das 

anotações restritivas de crédito promovidas pela ré. Nesse sentido 

caminhou é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

"O print de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar 

a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade 

do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (…) (TJMT, N.U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não foi capaz de desincumbir-se do 

ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer. Sendo assim, por ser os 

débitos indevidos a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Ressalta-se que a 

responsabilização do fornecedor de serviço em relação aos vícios 

causados ao consumidor é de ordem objetiva, prescindível de culpa ou 

dolo, nos termos do art. 20 e 22 da legislação consumerista. Temos que 

todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

da existência de culpa. É válido reforçar que constitui obrigação da 

concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza 

remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não 

podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil 

adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a 

responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 

do referido estatuto substantivo. Quanto ao dano moral, assiste razão a 

parte autora, visto que a indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. No 

caso em tela, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado 

decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, de modo que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” Desse modo, não há fundamentos 

para acolher o pedido contraposto e não evidencio qualquer ato que 

caracterize litigância de má-fé por pate do consumidor, posto que não há 

provas para validar que a parte autora teria alterado a verdade dos fatos, 

dessa maneira não houve ofensas ao disposto no 80 do CPC. É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a inexigibilidade 

dos débitos; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento das 

restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 3) condenar a parte ré a reparação por danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada 

pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros 

simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do 

efetivo prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso; Opino, por fim, pela improcedência do pedido 

contraposto. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e Registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 298 de 343



NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1001363-21.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

GONÇALINA DOS SANTOS COSTA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

SENTENÇA 1. Síntese dos fatos Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, alegou desconhecer o débito. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar De início, 

alegou a parte ré a suposta violação do artigo 320 do CPC, nesse passo 

oportuno salientar que documentos indispensáveis à propositura da 

demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento do mérito da 

demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis á vitória 

do autor, e, no caso, a parte autora todos os documentos pertinentes para 

o deslinde da causa, portanto rejeito a preliminar. Mérito A controvérsia 

consiste em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição 

do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. No caso, 

constata-se a legitimidade da inscrição, visto que foram juntados aos 

autos históricos de chamadas, faturas telefônicas, contrato assinado, 

documentos pessoais da parte autora e telas sistêmicas que provam 

origem do débito. Id. Num. 29377510 - Pág. 33 Pontua-se que na petição 

inicial a parte autora não negou a existência da relação jurídica. Dessa 

forma, apresentado e justificado a origem do débito competia a parta 

autora apresentar os comprovantes de pagamentos para corroborar que 

as cobranças são indevidas, no entanto, assim não procedeu. Não 

obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Sendo assim, 

as provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar 

a legitima existência do débito. Por consequência, declaro que a 

negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma 

indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício regular 

do direito. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a 

reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a 

serem reparadas. Ressalta-se que a notificação da inscrição no 

SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Quanto a litigância 

de má-fé, a mera propositura de ação para questionar o débito entre as 

partes não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, portanto não 

acolho o pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e afrontar o 

acesso ao poder judiciário direito fundamental previsto na Constituição 

Federal (5º, XXXV). Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. 

Dispositivo Diante do exposto, afastada a preliminar, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção do 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Opino pela procedência do pedido contraposto, nos moldes do art. 31 

da Lei 9.099/95, para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 167,35 

(cento e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), com correção 

monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% (um por 

cento), ao mês, ambos contabilizados a partir do vencimento do débito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição. Remeta-se os 

autos a Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003472-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR NASCIMENTO CAMARGO SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1003472-08.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: IGOR 

NASCIMENTO CAMARGO SEVERINO PARTE RÉ: OI MÓVEL S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, afirmou desconhecer o débito que lhe fora imputado. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré defendeu a 

legitimidade da inscrição, refutou os termos relatados na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar que o presente 

caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, 

carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa 

forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o 

ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais. Destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva a qual dispensa a comprovação da culpa ou dolo. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do 

consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura 

dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o 

mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do 

consumidor, direito da personalidade com proteção fundamental no 

ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o 
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parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses 

casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos 

fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a 

obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou 

sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado decorrente 

do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou 

resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em 

consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, 

a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio 

da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, 

passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo 

que não seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Por 

consequência é incabível o deferimento do pedido contraposto. É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré 

a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada 

pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculado a partir do efetivo prejuízo; 4) conceder à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Opino pela 

improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. 

Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003486-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MORAIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1003486-89.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ALESSANDRO MORAIS DOS SANTOS PARTE RÉ: BANCO BRADESCO 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito. Aduziu desconhecer o débito. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito e da relação 

jurídica, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos apresentados na 

inicial e defendeu a legitimidade da inscrição. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora formulou pedido de desistência da ação, 

alegando a necessidade da perícia. Entretanto, a parte ré já havia sido 

citada, bem como apresentado sua contestação, inclusive juntando 

documentos que comprovam a contratação que gerou a dívida em 

cobrança, comprovando a relação contratual entre as partes, e ainda, a 

legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, após a 

alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorre, fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É 

pacífico o entendimento de que a tutela jurisdicional não é privilégio do 

autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento 

do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual 

Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido segue o 

entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: (...) “A sentença de 

improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção 

do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, 

em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. (...)(STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte autora, e passo a decidir a lide. Mérito A controvérsia consiste em 

verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da 

parte autora nos serviços de proteção ao crédito. No caso, constata-se a 

existência da relação jurídica e da legitimidade da inscrição, visto que 

foram juntados aos autos contrato assinado pela parte autora, 

documentos pessoais e faturas do cartão de crédito. (Id. Num. 30063864 - 

Pág. 18 e seguintes). Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela 

parte ré são suficientes para confirmar a relação jurídica e a existência do 

débito. Por consequência, declaro que a negativação no serviço de 

proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço 

que a parte ré atuou no exercício regular do direito. Ressalta-se que a 

notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de 

proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do 

STJ. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por 

danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. 

Com efeito, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.099/95, é pertinente o pedido 

contraposto nos limites do objeto da ação. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela parte ré, evidencio a 

litigância de má fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código 

de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. No caso, na 
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impugnação a parte negou a relação jurídica com a parte requerida. Desta 

forma, conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II do art. 80, do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas 

provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, eis 

que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de guardar todos os comprovantes e 

documentos que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos 

na inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Opino, por fim, pelo reconhecimento da 

litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de 

multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento), 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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Processo Nº: 1006008-26.2019.8.11.0002 Promovente: MAX TONNY 

MOREIRA DA SILVA FABILENE PLASEZESKE ALVES Promovido: 

ROSIMEIRE DA SILVA LEAL UZIEL DOS SANTOS LEAL Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento, 

mormente após audiência de instrução realizada (ID 29762428). Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

síntese, alega os autores que no dia 22/10/2018, por volta das 09h00min, 

o autor Max Tonny Moreira da Silva, trafegava com seu veículo na 

Avenida Bela Vista, no bairro Alvorada em Cuiabá/MT, quando no 

cruzamento com a Rua Jacarandá foi atingido lateralmente pelo veículo 

Renault Logan, placa, QBG -2265 conduzido pelo Requerido UZIEL DOS 

SANTOS LEAL. Que registraram boletim de ocorrência, e em seguida os 

autores fizeram orçamentos, sendo que o menor valor foi de R$ 9.000,00 

(nove mil reais) e que tentaram entrar em contato com o Requerido, 

todavia, não obtiveram êxito, que resolveram levar o carro para o 

conserto, sendo que o serviço fora feito na empresa “Elite Martelinho de 

Ouro” na montante de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais). Ao final 

pleiteia pelo valor do dano material R$ 9.990,18 (nove mil, novecentos e 

noventa reais e dezoito centavos), bem como indenização por danos 

morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Na contestação os 

Requeridos sustentaram que o boletim de ocorrência fora feito de modo 

unilateral e que não assinaram o referido documento, que o Requerido 

observou toda legislação de transito em vigor e que não foi o causador do 

acidente, que havia um caminhão parado junto a pista obstruindo a visão 

dos motoristas não tinha como ver o outro veículo, que um caminhão da 

empresa Coca-Cola estava estacionado de modo irregular impedindo a 

visão do condutor, que o autor não estava na velocidade permitida. 

Formula pedido contraposto no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e 

seiscentos reais, pois aduz ser culpa exclusiva do requerente. Em sede 

de audiência de instrução e julgamento ID 29762428, alega que trafegava 

pela rua sendo que a preferencial era sua (conforme áudio 01 – duração 

00:59), que tentou por várias vezes conversar com o Requerido. Que sua 

velocidade era mais ou menos 35 km por hora. O Requerido mencionou 

que quando chegou na esquina tinha um caminhão parado na esquina e foi 

entrando na via devagar (conforme áudio 04), que após o sinistro disse ao 

autor que não tinha condições de pagar o carro dele pois não estava 

trabalhando (conforme áudio 04 – duração 02:00). Pois bem. Os Autores 

juntaram aos autos: - Nota fiscal referente ao conserto do veículo no valor 

de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) – ID 21156392 - Recibo de 

conserto do veículo ID 21155990 - “prints” conversas via aplicativo ID 

21155984 - Registros fotográficos do sinistro ocorrido ID 21155979 - 

Boletim de ocorrência ID 21155977 Em se tratando de responsabilidade 

civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a 

conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir 

culposo, evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou 

negligência. É norma elementar no trânsito que aquele que ingressa na via 

preferencial deve, antes, se certificar de que pode efetuar a manobra sem 

perigo para os demais usuários da via, dando preferência aos veículos 

que nela trafegam. Observa-se pelas fotos acostadas aos autos e, pela 

narrativa no das partes na audiência de instrução e julgamento que, a 

colisão se deu em uma via em que a parte Reclamante estava na 

preferencial. As provas não deixam qualquer dúvida de que a parte 

Reclamada desconsiderou a parada obrigatória para ingressar na rotatória 

(com o cuidado necessário) onde os veículos colidiram, dando assim, 

causa ao acidente por sua culpa. Nesse sentido, determina o art. 44, do 

Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo 

de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência 

especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter 

seu veículo, com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos 

que tenham o direito de preferência.” Ademais, não há provas de que a 

parte Reclamante trafegava com velocidade excessiva e incompatível para 

as circunstâncias. Nesse caso, não basta a mera alegação. A manobra 

realizada pela parte Reclamada exige o máximo de atenção e cuidado, de 

modo que, age com culpa quem invade outra pista sem observar os 

veículos que já transitam na faixa para a qual se deslocou. Nesse sentido: 

“Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

PRELIMINARES AFASTADAS. ROTATÓRIA. INVASÃO DE PREFERENCIAL. 

VEÍCULO QUE ADENTRA PREFERENCIAL SEM OS CUIDADOS 

NECESSÁRIOS, ABALROANDO TERCEIRO QUE JÁ REALIZA A 

TRAJETÓRIA. CULPA DO RÉU. DANO MATERIAL CONFIGURADO, NO 

VALOR DA NOTA FISCAL. RECURSO PROVIDO.” (TJRS – 4ª T - RI: 

71004786919 – relª. juíza Glaucia Dipp Dreher – j. 30/05/2014 – DJe 

04/06/2014) Deste modo, conclui-se pela culpa da parte Reclamada no 

evento, gerando o dever de indenizar. O dano material perseguido é de R$ 
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9.200,00 (nove mil e duzentos reais), conforme ID 21156392, bem como, 

sem resistência pela parte Reclamada. Quanto ao dano mora pleiteado 

pelos autores, é de bom alvitre destacar que não é possível a 

caracterização de dano moral in re ipsa (presumido, que independe de 

comprovação) nos casos de acidentes automobilísticos sem vítimas, 

quando normalmente é discutida apenas eventual reparação por danos 

materiais. Nessas hipóteses de acidente, para haver indenização de dano 

moral, é necessário comprovar circunstâncias que demonstrem o efetivo 

prejuízo extrapatrimonial. No caso dos autos não houve a efetiva 

demonstração/comprovação de dano moral vivenciado. - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Em razão da conclusão no pedido principal, de culpa da 

parte Reclamada no evento, sem razão o pedido contraposto. Ante o 

exposto, nos termos do art. 186, 187 e 927, parágrafo único, do CC c.c. 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, para: a) condenar a parte Reclamada: a) em danos 

materiais, no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a partir 

do evento danoso (Súmula 43 do STJ); b) julgar improcedente o pedido 

contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Processo Nº: 1017986-97.2019.8.11.0002 Promovente: MARCO AURELIO 

DE ARAUJO Promovido: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Em breve 

síntese narra a parte autora: Que a Reclamada inseriu de maneira indevida 

o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor total de 

R$ 6.765,90 (seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa 

centavos), que não possui débito com a Requerida e que foi informado de 

que a pendência seria relativo ao semestre 2018/1, que na época em que 

estudava na Reclamada era beneficiário do programa FIES na modalidade 

100% sendo suas mensalidades financiadas de forma integral, que na 

data de 16/04/2018 assinou o contrato aditivo do FIES, que em 20/09/2018 

solicitou a transferência para o período letivo de 2018/2. Ao final, pleiteia 

pela declaração de inexistência de débito, bem como dano moral no 

importe R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A Reclamada em sua peça de 

bloqueio sustentou que o Autor no ano de 2018, não promoveu o 

aditamento do FIES conforme lhe competia o que acabou por gerar a sua 

responsabilidade em efetivar o pagamento das mensalidades dos serviços 

educacionais prestados pela instituição, que os valores não foram 

quitados na época e forma devida o que gerou a cobrança. Pois bem. A 

autora anexou juntamente com a petição inicial os seguintes documentos: - 

ID 26354726 – Termo de reclamação no PROCON - ID 26354724 – Contrato 

de prestação de serviços educacionais com outra instituição de ensino - 

ID 26354720 – Atestado de vínculo - ID 26354716 – Termo Aditivo FIES 

datado em 16 de abril de 2018. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. A Reclamada em 

sua peça de bloqueio alega de maneira totalmente genérica que a autora 

que a autora não comprovou dano, e sequer rebate de maneira específica 

os documentos apresentados na inicial, sobretudo, o TERMO ADITIVO 

anexo no ID 26354716. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a legalidade do débito que 

motivou a negativação, tendo em vista que a parte autora comprova que 

possuía o FIES na modalidade 100% (cem por cento). Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante, 

resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve 

o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

8.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 
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dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002771-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARIA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002771-47.2020.8.11.0002 Promovente: ELIZA MARIA 

DUARTE Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Registro, inicialmente, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito A parte 

reclamante afirma que sofreu negativação indevida de seu nome no valor 

de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), pois nega a celebração de 

contrato com a empresa Requerida. A reclamada, em sua peça de 

bloqueio, alega que a parte autora celebrou contrato de telefonia fixa com 

a Reclamada referente a linha (65) 9 9807- 6098, a qual foi migrada para o 

plano controle em 02/09/2017, sendo cancelado em 30/04/2018 por 

iadimplencia. A Reclamada colacionou aos autos áudio de gravação (ID 

30100619) onde a autora contrata o plano oferecido pela empresa Ré, e 

confirma todos os seus dados pessoais, sendo: Data de nascimento, 

endereço completo, CEP, nome da mãe. A Autora não apresentou 

impugnação à contestação. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os 

contratos apresentados. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa em 

conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decido pela parcial procedência do pedido 

contraposto da Reclamada para condenar a parte reclamante ao 

pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta 

demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte CREDORA com 

o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor 

devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, 

se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso 

a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002620-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HONORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002620-81.2020.8.11.0002 Promovente: ROSANGELA 

HONORATO Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Mérito Sustenta a parte requerente que não possui débito com 

da Reclamada, todavia teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo valor de R$ 131,91 (cento e tinta e um reais e noventa e um 

centavos) pois informa que solicitou e nem adquiriu nenhum produto ou 

serviço da empresa Requerida. A parte reclamada, em sua peça de 

bloqueio, alega que os débitos alegados como desconhecidos são 

pendências financeiras referente a UC 751066, localizada na Av. 

Belém,732, Bairro Jardim Santa Maria, São José dos Quatro Marcos/MT. 

Que a conta teve seu vencimento em 19/11/2019 e foi paga apenas em 

10/01/2020. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência de 

contratação que gerou o débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está sendo 

cobrado da parte Reclamante, entendo como irrefutável a prática de um 

ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua 

vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da dívida 

que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente 

implica no cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), 

como também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face 

da Reclamante. Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na prática 

de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pelo consumidor (ID 28491648) NÃO 

PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO DANO MORAL. In casu, o comprovante 

apresentado pela Demandante sequer demonstra qual a data exata em 

que a inserção restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a 

correta liquidação da sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se 

que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo 

diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado. Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

apenas para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos debatidos nestes 

autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento 

restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, 

não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012193-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAILSON ALMEIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012193-80.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 25 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

25/03/2020 19:16:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008981-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON NUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008981-51.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 25 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

25/03/2020 19:19:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008886-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 
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1008886-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA PAULA ARRUDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Promovente 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado aos autos. Realizada a 

audiência para tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Importante 

registrar que incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em 

análise acurada aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso 

porque, no caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do 

débito, juntando aos autos “Contrato – Proposta de Abertura de Conta” ID. 

23479482, estando tal documento devidamente assinado com verdadeira 

identidade das assinaturas ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pela própria parte Reclamante. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Reclamante. Noutras palavras, há a comprovação/liame de hígida 

relação contratual. Que se registre que o citado documento segue 

devidamente assinado, sendo absolutamente idêntica a assinatura nele 

exarada em comparação com a constante no documento juntados pela 

parte autora. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE do pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006217-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLA DE MORAES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006217-92.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

26/03/2020 10:15:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013365-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIRIO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALIRIO FERREIRA DE SOUZA Endereço: RUA 

ARTHUR PROBEST, 256, JARDIM GLÓRIA I, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-440 Senhor(a) ALIRIO FERREIRA DE SOUZA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013365-57.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 890,13 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

30/10/2019 Hora: 16:15 REQUERENTE: ALIRIO FERREIRA DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - 

MT0014519A REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013365-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIRIO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013365-57.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

26/03/2020 10:30:06

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015942-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITHA CRISTINE GUIMARAES (EXECUTADO)

VICTOR LEITE DOS REIS COSTA CARGNELUTTI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1015942-08.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

26/03/2020 12:56:04

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010320-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE LIMA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE LIMA ALVES OAB - MT18759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADRIELE DE LIMA ALVES Endereço: RUA PADRE 

LUIZ MARIA GUISONE, 67, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-110 Senhor(a) ADRIELE DE LIMA ALVES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1010320-45.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.050,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

06/11/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: ADRIELE DE LIMA ALVES 

Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIELE DE LIMA ALVES - MT18759/O 

REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 3 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010320-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE LIMA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE LIMA ALVES OAB - MT18759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, - DE 

999/1000 AO FIM, ANDARES 3 AO 6, CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA 

SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 Senhor(a) TAM LINHAS 

AÉREAS S/A: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao Pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do 

artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1010320-45.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.050,00 ESPÉCIE: []->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADRIELE DE LIMA ALVES Advogado do(a) 

EXEQUENTE: ADRIELE DE LIMA ALVES - MT18759/O REQUERIDO(A): TAM 

LINHAS AÉREAS S/A VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 306 de 343



o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009916-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE ORTEGA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JULIANE ORTEGA DA COSTA Endereço: RUA RUI 

BARBOSA, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-620 Senhor(a) JULIANE ORTEGA DA COSTA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009916-91.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.636,00 ESPÉCIE: [PERDAS E DANOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 18/09/2019 Hora: 15:45 REQUERENTE: JULIANE ORTEGA DA COSTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDREY REVELES KIST - MT0021506A-O 

REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009916-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE ORTEGA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora a apresentar Procuração com poderes para "dar e 

receber quitação", no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015736-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA OAB - MT22950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015736-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA SILVA 

REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso 

vertente, desnecessária é a realização de outras provas, existindo 

evidências suficientes para julgamento da lide. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais, proposta pelo Reclamante em desfavor da 

Reclamada, sob o fundamento de propaganda enganosa. Não obstante se 

tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser 

aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, o que não é necessário no caso em análise. O cerne da 

presente demanda consiste em verificar se houve propaganda enganosa 

por parte da Reclamada e se esta gerou abalos morais ao Reclamante a 

serem indenizados. A fim de demonstrar o suposto ato ilícito praticado pela 

Reclamada, o Reclamante junta panfleto comercial, onde tem a indicação 

de que o produto fornecido ACHOC.LIQ.TODDYNHO 200 ML TP TRAD 

custava R$ 1,99”. Pois bem. Compulsando a referida oferta, verifico que, 

sobre a informação em que a Reclamante baseia sua demanda, razão não 

lhe assiste, posto a forma como descrito o produto estava bem claro que o 

preço de R$ 1,99 era por cada 200ml do produto, o que corresponde a 1 

unidade. Não trouxe aos autos a parte Reclamante nenhuma prova de que 

houve oferta de R$ 1,99, por 3 unidades do produto, como tentou 

argumentar a tese de ingresso. Sendo assim, não vislumbro falha na 

prestação dos serviços da Reclamada quanto à suposta alegação de 

propaganda enganosa, o que impõe na improcedência relativa à pretensão 

de indenização por danos morais. Ante ao exposto e por tudo que dos 

autos consta, com fulcro no art. 487, I do novo Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a 

existência de ato ilícito praticado pela Reclamada. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei n. 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei n. 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Cátia 
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Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013411-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACENI CEZARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LACENI CEZARIO DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

GONÇALO BOTELHO DE CAMPOS, 09, (LOT VER A AZEVEDO), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-367 Senhor(a) LACENI 

CEZARIO DE OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013411-46.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

26/11/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: LACENI CEZARIO DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SERGIO GOMES DOS SANTOS - 

MT0021610A REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013411-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACENI CEZARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013411-46.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

26/03/2020 16:07:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015059-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANIA DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1015059-61.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

26/03/2020 16:09:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015161-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1015161-83.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

26/03/2020 16:22:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015226-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MAIA CIRILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1015226-78.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011114-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE SALVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSEANE SALVINO DA SILVA Endereço: RUA 

RICARDO JARDINS, 01, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78128-990. Senhor(a) JOSEANE SALVINO DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011114-66.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL SALA 2 Data: 21/01/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: JOSEANE 

SALVINO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 25 de novembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011114-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE SALVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

JOSEANE SALVINO DA SILVA Endereço: RUA RICARDO JARDINS, 01, 

RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78128-990 Senhor(a) JOSEANE SALVINO DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte Executada, para 

que para que proceda ao Pagamento voluntário da condenação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em Execução Forçada e 

pagamento de multa, nos termos do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO 

N. 1011114-66.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERIDO: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Advogado do(a) 

REQUERIDO: MARCELO AMBROSIO CINTRA - MT8934-O REQUERIDO(A): 

JOSEANE SALVINO DA SILVA VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013556-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA CARTAXO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0017488A 

(ADVOGADO(A))

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROGERIO SILVA CARTAXO Endereço: RUA BOA 

VISTA, 03, (LOT A VERMELHA) QDA 14, MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-100 Senhor(a) ROGERIO SILVA CARTAXO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013556-05.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.131,69 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 04/11/2019 Hora: 16:00 

REQUERENTE: ROGERIO SILVA CARTAXO Advogados do(a) 

REQUERENTE: THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO - MT0017488A, 

APARECIDA MARIA LEITE - MT25562/O REQUERIDO(A): HAVAN LOJAS 

DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 1 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013556-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA CARTAXO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0017488A 

(ADVOGADO(A))

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013556-05.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração (id. 28252120) no prazo legal Várzea Grande, 26 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008750-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA MACEDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008750-24.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011722-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: THAINARA DE ALMEIDA CAMPOS Endereço: RUA 

DEZ, S/N, QUADRA 186 LOTE 08, SÃO MATEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78152-112 Senhor(a) THAINARA DE ALMEIDA CAMPOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 
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Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1011722-64.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.325,59 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 26/11/2019 Hora: 14:15 

REQUERENTE: THAINARA DE ALMEIDA CAMPOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011722-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1011722-64.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006740-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOAO DE OLIVEIRA BASTOS Endereço: RUA 

VEREADOR JORGE WITZAK, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-060 Senhor(a) JOAO DE OLIVEIRA 

BASTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006740-07.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.085,21 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

20/08/2019 Hora: 12:45 REQUERENTE: JOAO DE OLIVEIRA BASTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - 

MT0021291A REQUERIDO(A): ENERGISA/MT ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 de julho de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006740-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

JOAO DE OLIVEIRA BASTOS Endereço: RUA VEREADOR JORGE WITZAK, 

(LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-060 Senhor(a) JOAO DE OLIVEIRA BASTOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 
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de Vossa Senhoria na qualidade de parte Executada, para que para que 

proceda ao Pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, 

nos termos do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 

1006740-07.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.085,21 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A REQUERIDO(A): JOAO DE 

OLIVEIRA BASTOS VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009277-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANA ALMEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009277-73.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

26/03/2020 17:46:17

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002498-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002498-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008269-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO UBIRATAN CURVO DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005701-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE OLIVEIRA FERRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO PAN (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. ANA 

PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020687-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001871-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 30691986 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000771-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO DE OLIVEIRA FEITOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000799-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAIL COSTA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003558-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA VALADARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 
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56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004026-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CARDOSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020079-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008783-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVANIO COSTA DA SILVA (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008014-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte Requerida, na pessoa de seu advogado, 

para, no prazo de 05 (CINCO) dias, manifestar-se acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça (id. 30672731) quanto à restituição do 

veículo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007032-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. PRADO SILVA - ME (EXECUTADO)

JULIANA PRADO SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

reiterando a intimação anterior (id. 3032963), para, no prazo de 05(cinco) 

dias, juntar aos autos a diligência do oficial de justiça faltante com 

respectivo pagamento, para que esta serventia possa dar o devido 

cumprimento na expedição do mandado. Posto que, no id. 29540728, a 

parte indicou para cumprimento dos mandados 3(três) endereços, sendo 

2(dois) endereços pertencentes ao Bairro Cristo Rei e 1 (um) pertencente 

ao Bairro São Matheus, todos do Município de Várzea Grande -MT. No 

entanto, a parte autora junto no id. 29546866 somente diligência para o 

Bairro 23 de Setembro no Município de Várzea Grande - MT (não tem na 

referida petição (id. 29540728) nenhum endereço indicando o Bairro 23 de 

setembro) e, no mais, após outrora intimação para juntar a diligência 

correta, a parte autora no id. 30340329 somente juntou diligências 

correspondente ao Bairro Cristo Rei também do Município de Várzea 

Grande - MT. Assim, reitera a intimação para que no prazo acima 

assinalado a parte autora, na pessoa de seu advogado, junto aos autos 

diligência para o endereço pertencente ao Bairro São Matheus em Várzea 

Grande - MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010182-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. CASTILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar a correta guia de diligência do oficial de 

justiça. Posto que a guia de diligência do oficial de justiça correta 

corresponde a que, em sua cártula informa para qual processo a mesma 

corresponde e para qual bairro está sendo recolhida. A exemplo, deverá 

na mesma constar: o número do processo nº 1010182-78.2019.8.11.0002, 

Bairro: Centro Sul, Várzea Grande - MT e o valor da guia de diligência, 

acompanhado do respectivo comprovante de pagamento. Há uma guia 

junto ao site do www.tjmt.jus.br que permite preencher os dados acima 

ditos e, em seguida, ao imprimir, sairá uma guia com estes dizeres. As 

guias juntadas no id. 30681164 não é aceitável pela Central de Mandado 

da Comarca de Várzea Grande - MT. Assim, reitera-se que parte autora 

junte aos autos a correta guia de diligência de oficial de justiça. E, na 

eventual dúvida, a parte autora poderá entrar em contato com a Central de 

Mandado desta Comarca de Várzea Grande - MT (após término da 

suspensão do prazo e expediente físico conforme portaria 249/2020 

TJMT) pelo telefone nº 65-36888425 ou 65-36888450).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001812-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BATISTELLA DURKS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 
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com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003257-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (REU)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

JUSSARA FATIMA CORREA (REU)

CORREA E OLIVEIRA LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça PARA ENDEREÇO DO REQUERIDO HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO 

QUE, CONFORME PETIÇÃO DE ID. 30627457 SITUA-SE NO BAIRRO 

JARDIM DAS AMÉRICAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, a ser depositado 

pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, Diligências, após 

preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor de da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020 JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVONEY FERNANDES CABRAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007340-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 
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485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003431-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (REU)

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (REU)

DANIELE KRINDGES SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 1003431-46.2017.8.11.0002 Valor 

da causa: R$ 201.023,80 ESPÉCIE: [Câmbio]->MONITÓRIA (40) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: SEPN 515 BLOCO A, 

515, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70770-501 POLO PASSIVO: 

Nome: JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ: 05.552.758/0001-56 

Endereço: R DAS MANGABAS, nº 27, CS 27, QD B 1, JARDIM ITALIA, 

CUIABA/MT Nome: JOSIMAR NUNES DA SILVA CPF: 629.446.731-49 

Endereço: R DAS MANGABAS, nº 27, CS 27, QD B 1, JARDIM ITALIA, 

CUIABA/MT Nome: DANIELE KRINDGES SANTOS, CPF: 030.938.271-83 

Endereço: R DAS MANGABAS, nº 27, CS 27, QD B 1, JARDIM ITALIA, 

CUIABA/MT FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 201.023,80 

e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor 

embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 

penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: O Banco Autor 

celebrou Contrato de Câmbio-Venda/CONTRATO DE REFINANCIAMENTO A 

IMPORTAÇÃO COM RECURSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA - 

REFINANCIAMENTO COM REPASSE DE RECURSOS EXTERNOS - PCI 

175066 com o Réu, comprovante nº 52/5000-0 - 15441587 (138026705)- 

15441588 (38026761), em 08/04/2015, no valor de R$ 171.136,08 (cento e 

setenta e um mil cento e trinta e seis reais e oito centavos.). Em síntese, o 

referido contrato origina-se de operação de crédito externo, no valor de 

US$ 46.717,75(quarenta e seis mil setecentos e dezessete Dólares dos 

Estados Unidos e setenta e cinco centavos), obtido pelo BANCO junto ao 

EMPRESTADOR - Banco do Brasil S.A. - Tóquio (Japão); mediante Line of 

Credit Agreement, destinado a refinanciar operação de Financiamento à 

Importação com Repasse de Recursos Externos.Os demais integrantes do 

polo passivo o fazem na condição de fiadores, conforme se verifica no 

contrato anexo, conforme clausula 16, se responsabilizando 

solidariamente pelo exato cumprimento de todas as obrigações assumidas 

pela primeira Ré.A obrigação de pagar os custos do financiamento não foi 

honrada pelos Réus. Desta forma, em razão do atraso no pagamento do 

débito, a dívida atual atinge o montante de R$ 201.023,80 (duzentos e um 

mil vinte e três reais e oitenta centavos).Esta é a síntese da lide. Dá-se à 

causa o valor de R$ 201.023,80 (duzentos e um mil vinte e três reais e 

oitenta centavos).Nestes termos, pede deferimento.Várzea Grande/MT, 12 

de maio de 2017.Dr. Sérvio Túlio de Barcelos, inscrito na OAB/MT 

14.258-A" DECISÃO: "Vistos.1. Expeça-se mandado para pagamento do 

valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, do Código de 

Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no importe de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando 

que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas processuais 

(CPC, art. 701, § 1º).2. Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré 

oferecer embargos à ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º).3. Às providências." 

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos. 1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. Após 

o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido 

citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de 

Processo Civil.5. Às providências." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

é contado do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo 

indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, 

§1º, CPC). SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE REVELIA. 

(ART. 257, IV, CPC) E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

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

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 26 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015790-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CANDIDA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA CURVO BRITES OAB - MT25131/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1015790-57.2019.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VILMA 

CANDIDA DOS SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. 1. Trata-se de 

pedido de informações requisitadas pelo Exmo. Sr. Desembargador Dirceu 

dos Santos, Relator do Agravo de Instrumento nº. 

1019169-12.2019.8.11.0000, oriundo da Terceira Câmara de Direito 

Privado. 2. Em aplicação analógica ao art. 1.018, § 1º, do CPC, deixo de 

utilizar-me do juízo de retratação, mantendo o decisum objurgado por seus 

próprios fundamentos. 3. Consigno que a parte agravante não informou 

acerca da distribuição do recurso (art. 1.018 CPC), bem como, consigno 

que não fora proferida qualquer decisão que interfira no julgamento do 

mérito do referido recurso. 4. Sendo estas as informações solicitadas, 

comunique-se a Egrégia Câmara da presente decisão, colocando-me à 

disposição para eventuais esclarecimentos. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007318-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007318-38.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA 

FILHO Vistos. 1. Em que pese a manifestação da parte autora (ID. 

17235405), verifico que não se esgotaram os meios necessários e 

indispensáveis para localização da parte. 2. Incumbe, pois, ao autor, 

empreender esforços na busca do atual endereço para a efetivação da 

citação da parte requerida, pelo que, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) 

dias, para requerer o que entender necessário. 3. Em caso de inércia do 

patrono, intimem-se pessoalmente o autor para promover o andamento do 

feito, 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento (Código de 

Processo Civil, art. 485, §1º). 4. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001472-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001472-40.2017.8.11.0002; AUTOR(A): DIVALDO FRANCISCO REU: 

BANCO PAN Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a 

resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007772-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYVID HUGO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007772-18.2017.8.11.0002; REQUERENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS REQUERIDO: DAYVID HUGO DA SILVA Vistos. 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta pela Instituição 

Financeira, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes da citação da parte requerida. 3. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nostermos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

5. Custas pagas na distribuição. 6. Após as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. ... (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003296-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA REGINA RIBEIRO PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003296-29.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: VANESSA REGINA RIBEIRO PAIVA Vistos. 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 
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providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003632-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C M VILELA E CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003632-67.2019.8.11.0002; AUTOR(A): C M VILELA E CIA LTDA - ME, 

CARLOS ALBERTO VILELA REU: BANCO BRADESCO SA, BANCO 

BRADESCO Vistos. 1. Indefiro o pedido do autor em ID. 24979683, uma 

vez que compete ao mesmo proceder a emissão das guias para o 

recolhimento das custas processuais, ainda que parceladas. 2. Concedo o 

prazo de 15 dias, para que comprove o recolhimento da primeira parcela, 

sob pena de extinção. 3. Decorrido o prazo supra, havendo ou não o 

recolhimento, conclusos para deliberações. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003587-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANIE LARISSA ALMEIDA ELIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003587-63.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: STEPHANIE LARISSA ALMEIDA ELIAS Vistos. 1. Em atenção 

aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, concedo ao autor, o prazo 

de 5 dias, para que se manifeste sobre o petitório do requerido que 

aportou ao processo em ID. 28076311, remetendo-se, posteriormente, 

conclusos para deliberações. 2. Consigno que a contestação apresentada 

será analisada no momento oportuno. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005351-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOMINGAS CURVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005351-21.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ANA DOMINGAS CURVO REU: 

OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 1. Com fulcro no artigo 485, § 4º, do Código 

de Processo Civil, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido se 

manifestar acerca do pedido de desistência do autor, sob pena de seu 

silêncio importar em concordância tácita. 2. Findo o prazo, conclusos. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011382-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARCELO FELIX TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1011382-57.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: FABIO MARCELO FELIX TEIXEIRA 

Vistos. . 1. Observo, inicialmente, que o requerido, até a presente data, 

não foi formalmente citado para compor a presente ação. 2. Em que pese 

o comparecimento espontâneo do requerido nos autos, em forma de 

manifestação, vejo que tal pedido, por si, não é capaz de declará-lo por 

citado da ação. 3. Desta feita, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) 

dias para que promova a citação da parte ré, informando o endereço 

necessário para o seu cumprimento. 4. Com o endereço, cite-se. 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002410-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL BATISTA RIBEIRO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002410-98.2018.8.11.0002; AUTOR(A): VITAL BATISTA RIBEIRO NETO 

REU: BANCO PAN Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a 

resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004614-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZALTINO RODRIGUES DA COSTA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004614-18.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: IZALTINO RODRIGUES DA COSTA NETO Vistos. 1. 

Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu lapso 

superior ao requerido, INDEFIRO o pedido de dilação. 2. Concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, requerendo o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito. 3. Em caso de 
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inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, sem julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às providências. ... 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007807-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA SOARES DE AZEVEDO (REU)

JORGE ARY DE AZEVEDO (REU)

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007807-41.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME, JORGE ARY DE AZEVEDO, 

REGINA SOARES DE AZEVEDO Vistos. 1. Expeça-se mandado de citação 

pessoal dos requeridos nos endereços informados em ID. 21380348, e, 

se, por 2 duas vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em 

seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, HAVENDO SUSPEITA 

DE OCULTAÇÃO, intimar qualquer pessoa da família, ou , em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação na hora que designar – (Art. 252 do Código de Processo Civil). 2. 

Em caso de citação por hora certa, atente-se a secretaria para a 

expedição de carta, telegrama ou correspondência eletrônica para 

cientificação dos requeridos, nos termos do art. 254 do Código de 

Processo Civil. 3. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010431-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAZER RAMOS DE SOUZA CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010431-29.2019.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: ELIAZER RAMOS DE SOUZA CORDEIRO 

Vistos. 1. Defiro o pedido de desentranhamento do mandado de busca e 

apreensão pugnado em ID. 29390531, expeça-se o necessário. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004502-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GUMAR GALANTE (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004502-78.2020.8.11.0002; AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

FRANCISCO GUMAR GALANTE Vistos. 1. Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, 

do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no 

importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas 

processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). 

3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019542-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (REU)

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019542-37.2019.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, MARIA 

APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO Vistos. 1. Expeça-se mandado 

para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 

701, do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios 

no importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, 

CPC), consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse 

prazo poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). 

3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008915-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSON RIBEIRO GARCIA OAB - DF06909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE GARCIA VIANA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008915-71.2019.8.11.0002; AUTOR(A): COOPERFORTE- COOP DE ECON. 

E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS 

FEDERAIS LTDA REU: CRISTIANE GARCIA VIANA Vistos. 1. Expeça-se 

mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze 

dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários 

advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará 

isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que 

nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob 

pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 

701, §2º). 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003329-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO VAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003329-58.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO TRIANGULO S/A 

REQUERIDO: EDUARDO VAZ Vistos. 1. Considerando que a presente 

demanda é embasada em documento que representa título executivo à luz 

da legislação processual vigente, bem como, não foi a parte requerida 

citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em Execução de Título 

Extrajudicial. 2. Alterem-se os dados constantes dos autos. 3. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). 4. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça penhorar de 

imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo a sua 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de 

pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a 

partir da juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. Consigne-se ainda, que no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (CPC, art. 916). 

9. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006208-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DANIELI VIECILI (REU)

G B VIECILI - ME (REU)

HENAIS MICHELINE HOLZ (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006208-67.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: G B 

VIECILI - ME, HENAIS MICHELINE HOLZ, IVAN DANIELI VIECILI Vistos. 1. 

Indefiro, por ora, o pedido de ID. 21191549, pelos mesmos motivos 

expostos na decisão de ID. 20883003. 2. Posto isto, concedo o prazo de 

05 (cinco) dias para a parte autora manifestar nos autos, requerendo o 

que entender necessário para o prosseguimento do feito. 3. Em caso de 

inércia, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento, sob pena de 

extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC. 4. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000751-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000751-54.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME Vistos. . 1. Concedo 

o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010187-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN JUNIOR OAB - SP305323-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORTES LIMA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010187-03.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CORTES LIMA & LIMA LTDA - ME Vistos. 1. Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, 

art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de 

Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010826-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TEREZINHA PILON (EXECUTADO)

JEAN DEYVISS DE ASSIS SAMPAIO (EXECUTADO)

J D A TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010826-21.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: J D A TRANSPORTES LTDA - EPP, ELIANE TEREZINHA 

PILON, JEAN DEYVISS DE ASSIS SAMPAIO Vistos. 1. Citem-se os 

devedores para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo 

encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005713-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINI XAVIER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005713-52.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JAINI XAVIER DOS SANTOS Vistos. 1. Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, 

art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de 

Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001741-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIAS (EXECUTADO)

LJDIAS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001741-16.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LJDIAS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP, JOAO 

DIAS Vistos. 1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, 

acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, nele constando as advertências legais. 2. Após o prazo e não 

havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido citado por edital, 

o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, 

nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil. 3. 

Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. 4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, 

para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo 

Civil). 5. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019769-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICEIA FACHINI OAB - SC33784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA SALETE MARASCKIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019769-27.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA 

E CREDITO MUTUO BRF EXECUTADO: NEIVA SALETE MARASCKIN Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo 

receber a quantia informada na inicial. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que o exequente não comprovou o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 3. Dessa maneira, 

oportunizo ao exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha 

as custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 

do CPC e extinção do feito (art. 485, inciso III, do CPC). 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007363-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DALBOSCO JUNIOR EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007363-37.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ELOI DALBOSCO JUNIOR EIRELI Vistos. 1. Citem-se os 

devedores para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo 

encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008809-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON GONCALVES BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008809-80.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MAIKON GONCALVES BEZERRA Vistos. . 1. Inicialmente, 

torno sem efeito a certidão de transcurso de prazo de defesa do 

requerido lançado no id. 19794140, haja a vista que ao contrário do que foi 

certificado, não houve a citação da parte ré, conforme se vê da certidão 

lançada pelo Sr. Oficial de Justiça no id. 17301930. 2. Posto isso, 

determino seja expedido mandado de citação no endereço indicado pelo 

autor no id. 18721083, observando-se que a diligência para o cumprimento 

do mandando já foi devidamente recolhido. 3. Às providências. (assinado 
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eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003342-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003342-86.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS Vistos. 1 Concedo à 

cessionária ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, 

o prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos a relação de créditos 

cedidos em seu favor, no intuito de demonstrar sua titularidade do crédito 

em relação ao requerido, bem como o contrato social, de modo a 

comprovar sua atividade / objeto desenvolvido pela empresa. 2. Às 

providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005912-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

YASSER GILNEI MASETTI CALDEIRA CORDEIRO (EXECUTADO)

PATRICIA LIMONGE CAVLAC (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005912-16.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - 

ME, PATRICIA LIMONGE CAVLAC, YASSER GILNEI MASETTI CALDEIRA 

CORDEIRO Vistos. 1. Defiro o pedido formulado pelo exequente, devendo 

ser expedida certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para os 

fins de direito (CPC, art. 828), conforme já deferido no item 8 da decisão 

de ID 6675018. 2. Ademais, considerando o teor da certidão lançada no ID 

27625546, determino a intimação do exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender necessário para o deslinde da ação. 

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, em igual 

prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017009-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO BASTO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

RODRIGO ALMEIDA NASCIMENTO (AUTOR(A))

RAUL ALMEIDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARIA HELOIZA BUENO DE ALMEIDA LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO (REU)

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1017009-08.2019.8.11.0002 AUTOR(A): VANDO BASTO DO 

NASCIMENTO, RODRIGO ALMEIDA NASCIMENTO, RAUL ALMEIDA DO 

NASCIMENTO, MARIA HELOIZA BUENO DE ALMEIDA LACERDA REU: 

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Obrigação de fazer 

(rescisão contratual) c/c Obrigação de pagar quantia certa (saldo do 

crédito contratado), promovida por BRUNO ALMEIDA NASCIMENTO e 

OUTROS, em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA e OUTRO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora 

intimado o patrono dos autores para que desse o regular prosseguimento 

ao feito (ID. 28025069), este, no qual quedou-se inerte. 3. Na sequência, a 

fim de dar andamento no feito, verificou-se que os autores, na petição 

inicial, não informaram corretamente seus endereços, impossibilitando, 

desse modo, a intimação pessoal dos mesmos para que deem 

prosseguimento do feito. 4. Pois bem, comungo do entendimento de que é 

dever da parte manter seus dados atualizados, até por questões de 

celeridade processual, assim, a inoperância da parte autora em manter 

seus dados atualizados, possibilita a extinção do feito por desídia. 5. Da 

mesma forma tem entendido a jurisprudência pátria, vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA 

CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. FRUSTRADA. ENDEREÇO 

DESATUALIZADO. DEVER DA PARTE. INÉRCIA. ABANDONO. 

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A extinção do processo por abandono da causa, na forma 

prevista no artigo 267, III e § 1 do CPC, é admissível quando, intimada a 

parte, pessoalmente, e o seu advogado deixam transcorrer “in albis” o 

prazo concedido para impulsionar o feito. 2. Ausência de intimação 

pessoal, em razão da desatualização do endereço, não afasta a 

possibilidade de extinção do feito por abandono da causa; tendo em vista 

que é dever da parte manter suas informações atualizadas, conforme 

previsão do artigo 238 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20100310109047 , Relator: ROMULO DE 

ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2015, 4ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 13/07/2015 . Pág.: 229) “. 6. Ademais, 

inexiste necessidade da anuência das partes requeridas, visto que, a 

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA sequer foi citada e 

a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, até o momento não apresentou 

contraditório nos autos (Art. 485, § 6º do CPC). 7. Assim, tendo em vista a 

desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

8. Deixo de condenar em custas por serem beneficiários da Justiça 

gratuita. 9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 10. 

Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002052-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002052-07.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REGINALDO CANDIDO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de REGINALDO CÂNDIDO DA SILVA com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4968956). A medida liminar 

foi cumprida (id. 6765410) e a citação aperfeiçoada consoante documento 
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lançado no Id. 6765314. 4. O devedor não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão 

de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 16709971). 5. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º). 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017901-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1017901-14.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EDIVALDO DE SOUZA SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face 

de EDIVALDO DE SOUZA SANTOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

sob pena de indeferimento, eis que a correspondência enviada ao autor 

retornou contendo a expressão “Mudou-se” (ID 26318646). 3. Em 

resposta, veio aos autos para requerer o deferimento da medida liminar 

ou, alternativamente, prazo suplementar para comprovar a mora do 

devedor (ID 27733042), 4. Todavia, o autor veio aos autos requerer o 

regular prosseguimento da ação, argumentando a validade da notificação 

encaminhada ao devedor (ID 29407208). Juntou aos autos novamente a 

notificação extrajudicial, a qual retornou com o motivo “Mudou-se” (ID 

29407210). 5. Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

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

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 6. 

Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial, no endereço do contrato, entretanto, tal correspondência não 

chegou ao destinatário, cujo motivo foi especificado como “mudou-se”. 7. 

Entretanto, descurou o autor em realizar a competente notificação por 

meio de protesto extrajudicial, de forma a demonstrar a efetiva 

constituição em mora do réu. 8. Diante do exposto, não tendo o autor 

sanado a irregularidade apontada e ausente os pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

IV, do Código de Processo Civil. 9. Custas recolhidas na distribuição. 10. 

Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 11. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003545-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON ALEXANDRE DORINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003545-77.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: WELINGTON ALEXANDRE DORINI Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A. em 

face de WELINGTON ALEXANDRE DORINI, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, sob pena de extinção, eis que a correspondência 

enviada ao autor retornou contendo a expressão “Mudou-se” (ID 

29074434). 3. Em resposta, o autor veio aos autos requerer a 

reconsideração da decisão, argumentando a regular constituição da mora 

(ID 29508258). 4. Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

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

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. 

Compulsando os autos, observo que a parte autora colacionou a 

notificação extrajudicial, no endereço do contrato, entretanto, tal 

correspondência não chegou ao destinatário, cujo motivo foi especificado 

como “mudou-se”. 6. Entretanto, descurou o autor em realizar a 

competente notificação por meio de protesto extrajudicial, de forma a 

demonstrar a efetiva constituição em mora do réu. 7. Diante do exposto, 

não tendo o autor sanado a irregularidade apontada e ausente os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

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

fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 8. Custas 

recolhidas na distribuição. 9. Após o trânsito em julgado, proceda-se as 

baixas necessárias. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000702-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PERES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000702-76.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ANDERSON PERES DE SOUZA Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação. 2. Assim, considerando que o requerido sequer foi 

citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002430-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 325 de 343



CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA VELOSO TRANIM (REU)

STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002430-89.2018.8.11.0002 AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REU: STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, VANIA 

VELOSO TRANIM Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Cobrança em que a 

autora, em petitório lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. 

Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da ação, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas 

pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011324-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 1 1 3 2 4 - 5 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DOUGLAS 

FERREIRA DE MORAES Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação. 2. Assim, considerando que o requerido sequer foi 

citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002551-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002551-83.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP Vistos. . 1. 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em que a autora, em petitório 

lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. Assim, 

considerando que o requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas pagas na 

distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008961-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008961-31.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, MILTON 

CESAR DA GUIA, MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A, em desfavor de M. 

C. G. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP e OUTROS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. O exequente, em petitório de ID. 

25129627, veio aos autos informar que realizou um acordo extrajudicial 

com os executados, devidamente assinado por ambas as partes, 

pugnando sua homologação e consequente extinção do feito. 3. Na 

sequência, os executados se manifestaram apresentando o comprovante 

de pagamento, bem como, reiterando o pedido de homologação e 

consequente extinção do feito. 4. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, c/c 

924, II, ambos do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na 

distribuição, honorários conforme pactuados. 6. Após as formalidades 

legais, remetam-se os autos ao arquivo. 7. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008336-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE BARCELOS BENITEZ (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008336-94.2017.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: ADELAIDE BARCELOS BENITEZ Vistos. 1. Trata-se de ação 

Monitória proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face de 

ADELAIDE BARCELOS BENITEZ, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito. 3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de 

intimação pessoal do autor pelo correio para que a autora desse 

prosseguimento no feito sob pena de extinção. 4. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora, mesmo intimada pessoalmente a dar o devido 

impulso processual, não manifestou ou tomou as providências cabíveis 

nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação. 5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010530-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SILVERIA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010530-33.2018.8.11.0002 AUTOR(A): MARLI SILVERIA SILVA SOUZA 

REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. 1. 

Trata-se de Ação Revisional de Contrato, promovida por MARLI SILVERIA 

SILVA SOUZA em face de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, ambos qualificados nos autos. 2. A parte autora foi 

intimada a recolher às custas processuais devidas, sob pena de 

cancelamento da distribuição, contudo, deixou escoar o prazo sem 

manifestação. 3. Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que 

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. O dispositivo do Código de 

Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo assunto (Art. 257), 

mereceu o seguinte comentário dos eminentes doutrinadores Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. Cancelamento da distribuição. O ato 

judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 162, 

§ 1º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de 

Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e 

amp., p. 525). 5. Diante do exposto, considerando a ausência de 

recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil. 6. Após as 

baixas necessárias, arquive-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001916-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001916-39.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EDMAR JOSE DA SILVA Vistos. . 1. BANCO BRADESCO 

S/A, qualificada nos autos, propôs a presente ação de Busca e 

Apreensão, em face de EDMAR JOSÉ DA SILVA, também devidamente 

qualificado, visando à apreensão do bem descrito na exordial. 2. As 

partes vieram aos autos informar que realizaram um acordo extrajudicial, 

pugnando, assim, sua homologação e consequente extinção do feito. 3. 

Denoto que a referida peça encontra-se assinada pela parte requerida, 

assim, inexistindo a necessidade de sua intimação acerca do acordo 

celebrado. 4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme 

pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009808-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTPALM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009808-96.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

WESTPALM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME 

Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em que a autora, em 

petitório lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. Assim, 

considerando que o requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas pagas na 

distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007029-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

463 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA 

PROCESSO 1007029-08.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: JOSUE RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos. . 1. Cuida-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos 

autos, requereu a desistência da ação. 2. Assim, considerando que o 

requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 4. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010008-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILKERSON FERREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010008-06.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WILKERSON FERREIRA ALVES 

Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em que a autora, em 

petitório lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. Assim, 

considerando que o requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas pagas na 

distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002052-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002052-07.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REGINALDO CANDIDO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de REGINALDO CÂNDIDO DA SILVA com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4968956). A medida liminar 

foi cumprida (id. 6765410) e a citação aperfeiçoada consoante documento 

lançado no Id. 6765314. 4. O devedor não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão 

de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 16709971). 5. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º). 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002873-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIDENE ARAUJO BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002873-06.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: AIDENE 

ARAUJO BARBOSA DA SILVA Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação. 2. Assim, considerando que o requerido sequer foi 

citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008929-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO ZATTAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008929-89.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CARLOS EDUARDO ZATTAR Vistos. . 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S/A, em desfavor de 

CARLOS EDUARDO ZATTAR com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 

911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 18162127). A medida liminar 

foi cumprida e a citação aperfeiçoada consoante documento lançado no 

id. 18640218. 4. O devedor não contestou os pedidos formulados pelo 

autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão de Decurso de 

Prazo lançada nos autos (Id. 19482130). 5. O autor pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 12. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004712-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON SOUZA DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANA CORREA BAIA OAB - MT21842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004712-03.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CLEYTON SOUZA DIAS 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. . 1. Cuida-se de Ação 

Revisional em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação. 2. Assim, considerando que o requerido sequer foi 

citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

4. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. (assinado 
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eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007858-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO FERNANDES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007858-52.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: VICTOR HUGO 

FERNANDES DE JESUS Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação. 2. Informou, na ocasião, que o veículo objeto da lide 

foi devolvido de forma amigável pelo requerido. 3. Assim, considerando 

que o requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a desistência e 

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

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas pagas na distribuição. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001672-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001672-42.2020.8.11.0002 AUTOR(A): BRUNO FERREIRA SANTOS REU: 

BANCO BMG S.A Vistos. 1. Trata-se de ação proposta por BRUNO 

FERREIRA DOS SANTOS, em face de BANCO BMG S.A., ambos 

qualificados nos autos. 2. A parte autora foi intimada a recolher às custas 

processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, contudo, 

deixou escoar o prazo sem manifestação. 3. Dispõe o artigo 290 do 

Código de Processo Civil que “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. O 

dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo 

assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos eminentes 

doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. 

Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o cancelamento 

da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525). 5. 

Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, 

ambos do Código de Processo Civil. 6. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055901-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS NEVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 5 5 9 0 1 - 6 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANTONIO 

MARCOS NEVES - ME Vistos. 1. Trata-se de ação proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de 

ANTONIO MARCOS NEVES - ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

sob pena de indeferimento. 3. Todavia, a parte autora não emendou a 

inicial satisfatoriamente. 4. Nesse sentido, o artigo 321, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

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

indeferirá a petição inicial.” 5. Pois bem, considerando que a parte autora 

não sanou a irregularidade, embora tenha tido tempo suficiente para tal, 

conforme determinado, ausente então a exordial de requisito necessário 

para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil. 6. Sem custas. 7. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 8. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016087-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUEL PEDROSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1016087-64.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSUEL PEDROSO DA SILVA Vistos. 

1. Trata-se de ação proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. em desfavor de JOSUEL PEDROSO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, sob pena de indeferimento. 3. Todavia, a parte autora 

não emendou a inicial satisfatoriamente. 4. Nesse sentido, o artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 5. Pois bem, considerando que 

a parte autora não sanou a irregularidade, embora tenha tido tempo 

suficiente para tal, conforme determinado, ausente então a exordial de 

requisito necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 6. Sem 

custas. 7. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 

8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006807-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL KARNOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)
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BANCO BMG S.A (REU)

BANCO PAN (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006807-06.2018.8.11.0002 AUTOR(A): MIGUEL KARNOSKI REU: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO, BANCO PAN, BANCO DO BRASIL SA, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO BMG S.A Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de 

Revisão Contratual proposta por MIGUEL KARNOSKI, em desfavor de 

BANCO OLE CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A, BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO BMG S/A, todos qualificados nos 

autos. 2. Aduz que é funcionário público aposentado e contraiu 

empréstimos consignados junto aos bancos requeridos e cartão de crédito 

com desconto em folha, que representariam 52,64% (cinquenta e dois 

vírgula sessenta e quatro por cento) de sua renda líquida, ultrapassando o 

limite constitucional. 3. Em sede de tutela de urgência, pede seja 

determinada às rés que se abstenham de praticarem quaisquer descontos 

da folha de pagamento do autor, e, no mérito, pede sejam declaradas 

ilegais as cobranças ilegais, pede a repetição de indébito dos valores 

cobrados a maior e ainda indenização por danos morais. 4. Vieram aos 

autos conclusos para apreciação do pedido inicial. É o relatório. Decido. 5. 

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação no intuito de ver 

declarada ilegal a cobrança de valores realizados pelas requeridas, bem 

assim, 6. De proêmio, consigno que o art. 327 do Código de Processo Civil 

permite a cumulação num único processo, contra o mesmo réu, de vários 

pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. 7. Todavia, impossível a 

cumulação de pedidos em ações que visem a discussão de contrato 

contra diversos réus, uma vez que a relação contratual entre o autor e 

cada instituição financeira é diferente entre si, de modo que cada contrato 

deve ser apreciado individualmente, de acordo com suas peculiaridades. 

8. A propósito, seguem os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE REVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - REUS 

DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS – 

FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

RECURSO IMPROVIDO. De acordo com o artigo 292 do Código de 

Processo Civil, é possível a cumulação de pedidos em um único processo, 

desde que contra o mesmo réu. A ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo leva a sua extinção 

sem resolução do mérito. (AI 6416/2014, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - RÉUS 

DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS – 

FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

RECURSO IMPROVIDO. De acordo com o artigo 292 do Código de 

Processo Civil, é possível acumulação de pedidos em um único processo, 

desde que contra o mesmo réu. A ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo leva a sua extinção 

sem resolução do mérito. (AI 148214/2013, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

19/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014). 09. Diante do exposto, por 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual a JULGO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC. 10. Custas recolhidas na inicial. Condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatício na base de 10 % sobre o valor da 

causa, distribuídos igualitariamente entre os requeridos que contestaram a 

ação (CPC, art. 85, § 2º). 11. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. 12. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003226-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003226-46.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ROBERTO CARLOS COSTA Vistos. . 

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em que a autora, em petitório 

lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. Assim, 

considerando que o requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas pagas na 

distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009915-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN FERNANDA OLIVEIRA CEBALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009915-09.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: KELLEN FERNANDA 

OLIVEIRA CEBALHO Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em desfavor de KELLEN FERNANDA OLIVEIRA CEBALHO 

com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão 

do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 

2. A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do 

comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e determinada à citação. 

Efetivada a medida liminar e procedida a citação. 4. A devedora não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos. 5. 

Vieram-me conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o 

presente feito verifico que ocorreu a revelia da requerida que apesar de 

devidamente citada, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, 

conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 

3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º 

do CPC) 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 
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baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009582-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA SILVA DO NASCIMENTO (REU)

J.S. DO NASCIMENTO - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009582-91.2018.8.11.0002 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: J.S. 

DO NASCIMENTO - ME, JUCELIA SILVA DO NASCIMENTO Vistos. . 1. 

Cuida-se de Ação Monitória em que a autora, em petitório lançado nos 

autos, requereu a desistência da ação. 2. Assim, considerando que o 

requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002159-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO BUTRAGO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002159-46.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: BRUNO BUTRAGO NOGUEIRA Vistos. . 1. Cuida-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos 

autos, requereu a desistência da ação. 2. Assim, considerando que o 

requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000004-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000004-07.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARIA AUXILIADORA DE MORAIS Vistos. . 1. Cuida-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos 

autos, requereu a desistência da ação. 2. Assim, considerando que o 

requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002497-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MORETTI TEIXEIRA (REU)

CASSIA CAROLINA SACCONATO TEIXEIRA (REU)

FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002497-54.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CASSIA CAROLINA 

SACCONATO TEIXEIRA, LUIZ CARLOS MORETTI TEIXEIRA Vistos. . 1. 

Trata-se de ação Monitória, promovida por BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de FINEZE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CASSIA CAROLINA 

SACCONATO TEIXEIRA e LUIZ CARLOS MORETTI TEIXEIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos, alegando que é credor do requerido 

na quantia de R$ 130,976,67, por conta do Contrato de Abertura de 

Crédito em conta corrente. 2. No ID. 13960823 determinou-se a citação 

dos requeridos. 3. A citação dos requeridos foi devidamente formalizada 

conforme ID. 15958263 e 19085853, 4. Fora certificado o decurso de 

prazo sem manifestação dos requeridos (ID. 19765704). É o relatório. 

Decido. 5. A autora propôs a presente Ação Monitória em desfavor dos 

requeridos, visando o recebimento da quantia de R$ 130,976,67, em razão 

do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, 

conforme relatório acima. 6. Considerando que os requeridos foram 

citados e não apresentaram defesa, conforme certidão relatado, DECRETO 

A SUA REVELIA, passando ao julgamento antecipado do feito, nos termos 

do art. 355, II do CPC. 7. Observo que o documento trazido aos autos pelo 

autor reveste-se dos requisitos necessários à validade do procedimento 

monitório, porquanto possui prova da bilateralidade e assunção da dívida, 

conforme orientação da Súmula do 247 do STJ: Súmula nº 247 O contrato 

de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo 

de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 

8. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, DO Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação 

monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 130,976,67 (cento e 

trinta mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), 

que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo INPC. 9. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação 

(art. 85, § 2º, I, do CPC). 10. Transitado em julgado, o que deverá ser 

certificado, o presente feito deverá ter normal prosseguimento pelo 

interesse do autor. 11. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009726-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR ALVES BEZERRA FILHO 02810478120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009726-65.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: OSMAR ALVES BEZERRA FILHO 

02810478120 Vistos. . 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de 

OSMAR ALVES BEZERRA FILHO com fundamento no art. 3º do 

Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que 
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lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 16215838). A medida liminar 

foi cumprida e a citação aperfeiçoada consoante documento lançado no 

Id. 17673295. 4. O devedor não contestou os pedidos formulados pelo 

autor em sua inicial, conforme se depreende dos autos. 5. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 12. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010704-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DOS SANTOS IGESCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010704-42.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JULIANA DOS SANTOS IGESCA Vistos. . 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em desfavor de 

JULIANA DOS SANTOS IGESCA com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei 

n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 17159276). A medida liminar 

foi cumprida (id. 17543961) e a citação aperfeiçoada consoante 

documento lançado no Id. 17543959. 4. O devedor não contestou os 

pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende dos 

autos. 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o 

necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito verifico que 

ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente citado, não 

apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do 

art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante 

apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 7. 

Dessa forma, diante da ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço 

diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do Código de 

Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes autos versa sobre 

direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não recaindo na regra do art. 

345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora 

requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço 

vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001817-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001817-40.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO Vistos. . 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO com fundamento no 

art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na 

inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio 

instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da 

mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 5085315). A 

medida liminar foi cumprida (id. 18486178) e a citação aperfeiçoada 

consoante documento lançado no Id. 18486175. 4. O devedor não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende dos autos. 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito 

verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004359-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONISDETH LEVINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 332 de 343



EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004359-60.2018.8.11.0002 AUTOR(A): RONISDETH LEVINO DE ALMEIDA 

REU: BANCO PAN Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional interposta por 

RONISDETH LEVINO DE ALMEIDA, em face de BANCO PAN S/A, ambos 

qualificados nos autos. 2. As partes vieram aos autos informar que 

realizaram um acordo extrajudicial (id. 29081201), pugnando, assim, sua 

homologação e consequente extinção do feito. 3. Denoto que a referida 

peça encontra-se devidamente assinada pelas partes, revestindo-se, 

assim, dos requisitos legais para a sua homologação. 4. Pois bem, diante 

do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado 

pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Honorários conforme pactuado. 6. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010177-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010177-90.2018.8.11.0002 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: FABIANO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, em 

desfavor de FABIANO DA SILVA com fundamento no art. 3º do 

Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que 

lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 18126069). A medida liminar 

foi cumprida (id. 18219738) e a citação aperfeiçoada consoante 

documento lançado no id. 18219739. 4. O devedor não contestou os 

pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da 

Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 19871067). 5. O 

autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. 

DECIDO. 6. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do 

requerido que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no 

prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 

911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no 

prazo de quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da 

ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido 

conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do 

mais, a questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 12. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001817-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001817-40.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO Vistos. . 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO com fundamento no 

art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na 

inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio 

instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da 

mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 5085315). A 

medida liminar foi cumprida (id. 18486178) e a citação aperfeiçoada 

consoante documento lançado no Id. 18486175. 4. O devedor não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende dos autos. 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito 

verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002134-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002134-38.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI - ME Vistos. . 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI - ME com fundamento no 

art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na 

inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio 

instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da 

mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 1977885). A 

medida liminar foi cumprida (id. 5556830) e a citação aperfeiçoada 

consoante documento lançado no id. 18089458. 4. O devedor não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 

19871355). 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o 
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necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito verifico que 

ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente citado, não 

apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do 

art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante 

apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 7. 

Dessa forma, diante da ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço 

diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do Código de 

Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes autos versa sobre 

direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não recaindo na regra do art. 

345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora 

requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço 

vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006243-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY PEREIRA DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006243-27.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

JURACY PEREIRA DE ANDRADE Vistos. . 1. Trata-se de ação Monitória, 

promovida por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de JURACY 

PEREIRA DE ANDRADE, todos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que é credor do requerido na quantia de R$-77.055,17, 

proveniente de empréstimo pessoal realizado pela ré. 2. No ID. 14536633 

determinou-se a citação da requerida. 3. A citação foi devidamente 

formalizada conforme ID. 18131014) 4. Fora certificado o decurso de 

prazo sem manifestação dos requeridos (ID. 19765403). É o relatório. 

Decido. 5. A autora propôs a presente Ação Monitória em desfavor dos 

requeridos, visando o recebimento da quantia de R$- 77.055,17 em razão 

do inadimplemento do Contrato de empréstimo pessoal, conforme relatório 

acima. 6. Considerando que os requeridos foram citados e não 

apresentaram defesa, conforme certidão relatado, DECRETO A SUA 

REVELIA, passando ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 

355, II do CPC. 7. Observo que o documento trazido aos autos pelo autor 

reveste-se dos requisitos necessários à validade do procedimento 

monitório, porquanto possui prova da bilateralidade e assunção da dívida, 

conforme orientação da Súmula do 247 do STJ: Súmula nº 247 O contrato 

de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo 

de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 

8. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, DO Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação 

monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 77.055,17 (setenta e 

sete mil, cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), que, no caso, 

deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC. 9. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, I, do CPC). 10. 

Transitado em julgado, o que deverá ser certificado, o presente feito 

deverá ter normal prosseguimento pelo interesse do autor. 11. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001776-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 1 7 7 6 - 6 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SANDRO 

ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca 

e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação. 2. Informou que as partes transigiram 

extrajudicialmente, e, por esta razão realizou as restituição do veículo ao 

requerido, conforme id. 20108192. 3. Pois bem. Considerando que o 

requerido sequer foi citado da ação e, ainda, considerando que o veículo 

já foi devolvido ao requerido, conforme comprovou nos autos, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA CONCEICAO EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS60702-O (ADVOGADO(A))

VANESSA ESCOBAR PRESTES OAB - RS65993 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003584-45.2018.8.11.0002 AUTOR(A): SEBASTIANA DA CONCEICAO 

EVANGELISTA REU: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional interposta por 

SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO EVANGELISTA, em face de PORTOCRED 

S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualificados 

nos autos. 2. As partes vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo extrajudicial (id. 24443903), pugnando, assim, sua homologação e 

consequente extinção do feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se 

devidamente assinada pelas partes, revestindo-se, assim, dos requisitos 

legais para a sua homologação. 4. Pois bem, diante do informado na 

petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. 5. Sem custas por ser beneficiário da justiça 

gratuita. Honorários conforme pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009118-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOAQUIM DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009118-04.2017.8.11.0002 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ITAU 

UNIBANCO S/A ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SILVIO JOAQUIM DE 

SOUZA Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

autora, em petitório lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. 

Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da ação, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas 

pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006690-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN SOUZA DA SILVA ORTIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006690-49.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: MIRIAN SOUZA DA SILVA ORTIZ Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO GMAC S/A, em 

desfavor de MIRIAN SOUZA DA SILVA ORTIZ com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 9932720). A medida liminar 

foi cumprida e a citação aperfeiçoada consoante documento lançado no 

Id. 10499755. 4. O devedor formulou pedido de purgação da mora somente 

com relação às parcelas vencidas, o que foi indeferido por este juízo 

através do id. 10879412, em razão da ausência de previsão legal para o 

deferimento. 5. Embora citado, a requerida não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende do id. 

19891332. 6. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o 

necessário relatório. DECIDO. 7. Analisando o presente feito verifico que 

ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente citado, não 

apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do 

art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante 

apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 8. 

Dessa forma, diante da ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço 

diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do Código de 

Processo Civil. 9. Além do mais, a questão destes autos versa sobre 

direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não recaindo na regra do art. 

345, II, do CPC. 10. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora 

requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço 

vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 11. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 12. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 13. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 14. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003344-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003344-22.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ANDRE 

LUIS SILVEIRA DOS SANTOS Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação. 2. Assim, considerando que o requerido sequer foi 

citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005985-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ELISIO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005985-51.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ANTONIO ELISIO MOREIRA Vistos. . 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em 

desfavor de ANTONIO ELISIO MOREIRA com fundamento no art. 3º do 

Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que 

lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 11613603). A medida liminar 

foi cumprida e a citação aperfeiçoada consoante documento lançado no 

id. 14325085. 4. O devedor não contestou os pedidos formulados pelo 

autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão de Decurso de 

Prazo lançada nos autos (Id. 19919353). 5. O autor pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 12. 
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Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004040-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004040-24.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que BANCO DAYCOVAL S/A move em desfavor 

de JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA, com pedido liminar, tendo por objeto o bem 

descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que o Aviso de 

Recebimento enviado para notificação do requerido retornou com a 

informação “não procurado” (ID 28961443 – pág. 6). Na sequência, juntou 

instrumento de protesto, sem exaurir os meios de notificação pessoal (ID 

28961443 – pág. 7), de modo que, não ficou demonstrada a mora. 3. 

Dessa forma, oportunizou-se ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para 

que emendasse da inicial, a fim de comprovar, efetivamente, a mora do 

devedor, conforme ID 29288987 – pág. 2. 4. Isso porque, o direito de o 

credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 5. Em resposta, o autor veio 

aos autos requerer a reconsideração da decisão, argumentando a regular 

constituição em mora da parte devedora (ID 29542281). 6. Pois bem. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 7. No caso presente, a 

correspondência enviada ao requerido retornou sem a devida notificação 

do devedor. Na sequência, o requerente realizou a notificação do devedor 

por meio do protesto de título. 8. Da análise dos atos, vê-se que o autor 

não esgotou os meios possíveis antes de realizar a notificação através do 

protesto. 9. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência pátria: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE 

HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, 

EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. 

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter 

condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Não 

tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a 

extinção da ação de busca e apreensão. De acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é válida a notificação extrajudicial, para a 

constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de 

seu domicílio, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (Ap 

134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018) 10. Não comprovada a regular constituição em mora do 

devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do 

processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 11. Ante 

o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 12. Custas pagas na distribuição. 

13. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 14. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004466-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON LEITE DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004466-75.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

EXECUTADO: CLEITON LEITE DE ARRUDA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, convertida em Ação de Execução em que é credor 

OMINI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de 

CLEITON LEITE DE ARRUDA, partes devidamente qualificadas nos autos. 

2. Em petição que aportou os autos através do id. 27691088, a credora 

informa que houve a quitação total da dívida e pede a extinção do feito e a 

condenação do requerido em custas processuais e honorários 

advocatícios. 3. Pois bem, Uma vez satisfeita integralmente a dívida a 

extinção do feito é a medida a ser tomada. 4. Diante do exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil, considerando que houve a extinção 

total da dívida. 5. Considerando o princípio da causalidade, condeno o 

executado ao pagamento das custas e despesas processuais e ainda aos 

honorários advocatícios, em favor do autor, que fixo em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º). 6. Com o trânsito em 

julgado, procedidas as anotações de estilo, arquivem-se os autos. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008050-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINELTON CASTRO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008050-82.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ELINELTON CASTRO DE MORAES 

Vistos. . 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de ELINELTON CASTRO 

DE MORAES com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando 

à apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente 

em garantia. 2. A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele 

atrelados e do comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à 

citação (Id. 11613603). A medida liminar foi cumprida (id. 18552133) e a 

citação aperfeiçoada consoante documento lançado no id. 18552135. 4. O 

devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos 

autos (Id. 19921374). 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito 
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verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008240-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO AMORIM MULLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008240-79.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DIEGO AMORIM MULLER Vistos. . 1. 

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de DIEGO AMORIM MULLER com 

fundamento no art. 3º do decreto/lei n. 911/69, visando à apreensão do 

bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. 

A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do 

comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 

10741151). A medida liminar foi cumprida e a citação aperfeiçoada 

consoante documento lançado no id. 18859187. 4. O devedor não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 

19921610). 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o 

necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito verifico que 

ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente citado, não 

apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do 

art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante 

apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 7. 

Dessa forma, diante da ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço 

diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do Código de 

Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes autos versa sobre 

direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não recaindo na regra do art. 

345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora 

requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço 

vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001223-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001223-55.2018.8.11.0002 REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JADSON RODRIGUES DA SILVA Vistos. 

. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de JADSON 

RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 

911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 18466330). A medida liminar 

foi cumprida e a citação aperfeiçoada consoante documento lançado no 

id. 19310525. 4. O devedor não contestou os pedidos formulados pelo 

autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão de Decurso de 

Prazo lançada nos autos (Id. 19921634). 5. O autor pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 12. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000593-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA DE PAULA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000593-62.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: SONIA DE PAULA MARTINS Vistos. . 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de SONIA DE PAULA 

MARTINS com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à 

apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente 

em garantia. 2. A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele 
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atrelados e do comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à 

citação (Id. 18441940). A medida liminar foi cumprida (id. 19198299) e a 

citação aperfeiçoada consoante documento lançado no id. 19198299. 4. O 

devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos 

autos (Id. 19921909). 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito 

verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013913-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. AUTO MECANICA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLEIA LAURA DA SILVA (REQUERIDO)

GERALDO RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1013913-82.2019.8.11.0002 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: V. G. AUTO MECANICA LTDA - ME, 

GERALDO RODRIGUES FERREIRA, CLEIA LAURA DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, em desfavor de V. G. AUTO MECANICA 

LTDA – ME, GERALDO RODRIGUES FERREIRA, CLEIA LAURA DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos. 2. Aportou ao processo em ID. 

30535863, acordo celebrado entre as partes, pugnando pela homologação 

e extinção do feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada 

pelas requeridas, assim, inexistindo a necessidade de sua intimação 

acerca do acordo celebrado. 4. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição, honorários 

conforme pactuado. 6. Considerando que as partes desistem do prazo 

recursal, certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010700-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA OAB - SP254225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO LUIZ DALTRO DE MELO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010700-68.2019.8.11.0002 TESTEMUNHA: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A TESTEMUNHA: ALDO LUIZ DALTRO DE MELO Vistos. 1. 

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar c/c 

Cobrança proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em desfavor 

de ALDO LUIZ DALTRO DE MELO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação 

(ID 27459721). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

a ação sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 5. Custas 

pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000410-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000410-91.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MARIA 

JOSE BARBOSA DOS SANTOS Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, em desfavor de MARIA JOSÉ BARBOSA DOS 

SANTOS com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à 

apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente 

em garantia. 2. A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele 

atrelados e do comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à 

citação (Id. 18334799). A medida liminar foi cumprida e a citação 

aperfeiçoada consoante documento lançado no id. 18892913. 4. O 

devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos 

autos (Id. 19922299). 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito 

verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001329-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA APARECIDA CAPARROZ STUY (REU)

MAURO STUY (REU)

TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001329-51.2017.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA - ME, MAURO STUY, MARTA 

APARECIDA CAPARROZ STUY Vistos. . 1. Trata-se de ação Monitória, 

promovida por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA – ME, MAURO STUY e MARTA 

APARECIDA CAPARROZ STUY, todos devidamente qualificados nos 

autos, alegando que é credor do requerido na quantia de R$ 161.502,72 

(cento e sessenta e um mil, quinhentos e dois reais e setenta e dois 

centavos), proveniente do contrato de abertura de crédito realizado pela 

ré. 2. Em decisão proferida no ID. 5495378 este juízo determinou-se a 

citação da requerida. 3. A citação foi devidamente formalizada conforme 

ID. 13601359 e 18251885. 4. Fora certificado o decurso de prazo sem 

manifestação dos requeridos (ID. 19770358). É o relatório. Decido. 5. A 

autora propôs a presente Ação Monitória em desfavor dos requeridos, 

visando o recebimento da quantia de R$ 161.502,72, em razão do 

inadimplemento do Contrato de abertura de crédito, conforme relatório 

acima. 6. Considerando que os requeridos foram citados e não 

apresentaram defesa, conforme certidão relatado, DECRETO A SUA 

REVELIA, passando ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 

355, II do CPC. 7. Observo que o documento trazido aos autos pelo autor 

reveste-se dos requisitos necessários à validade do procedimento 

monitório, porquanto possui prova da bilateralidade e assunção da dívida, 

conforme orientação da Súmula do 247 do STJ: Súmula nº 247 O contrato 

de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo 

de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 

8. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, DO Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação 

monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 161.502,72 (cento e 

sessenta e um mil, quinhentos e dois reais e setenta e dois centavos), 

que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo INPC. 9. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação 

(art. 85, § 2º, I, do CPC). 10. Transitado em julgado, o que deverá ser 

certificado, o presente feito deverá ter normal prosseguimento pelo 

interesse do autor. 11. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000859-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON BASTOS DE OLVIERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000859-49.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

WELTON BASTOS DE OLVIERA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, em desfavor de WELTON BASTOS DE OLIVEIRA com 

fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do 

bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. 

A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do 

comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 

18509989). A medida liminar foi cumprida (id. 18700308) e a citação 

aperfeiçoada consoante documento lançado no id. 18699888. 4. O 

devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos 

autos (Id. 19985675). 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito 

verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010209-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS JUNIOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010209-95.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS JUNIOR DOS SANTOS Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de ANTONIO CARLOS JUNIOR DOS 

SANTOS com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à 

apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente 

em garantia. 2. A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele 

atrelados e do comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à 

citação (Id. 18127458). A medida liminar foi cumprida (id. 19826292) e a 

citação aperfeiçoada consoante documento lançado no id. 19826293. 4. O 

devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos 

autos (Id. 19986402). 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito 

verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a 
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propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017143-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 1 7 1 4 3 - 3 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DIEGO 

CAMARGO Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor 

de DIEGO CAMARGO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da 

ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer 

fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 5. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 6. Custas processuais pagas na distribuição. 7. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 8. Às providências. ... 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007011-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR HENRIQUE TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007011-50.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JOCIMAR HENRIQUE TEIXEIRA Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação e informou que o veículo apreendido fora devolvido 

ao requerido. 2. Assim, considerando que não houve apresentação de 

defesa pelo requerido, resta desnecessária a sua manifestação, razão 

pela qual HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. 

Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003292-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA AUXILIADORA MENDES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 2 9 2 - 2 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PATRICIA 

AUXILIADORA MENDES DO NASCIMENTO Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, 

requereu a desistência da ação e informou que o veículo apreendido fora 

restituído ao requerido. 2. Assim, considerando que o requerido sequer foi 

citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002822-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEDER JUNIOR ALMEIDA RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002822-97.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: WEDER JUNIOR ALMEIDA RONDON Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, 

em desfavor de WEDER JUNIOR ALMEIDA RONDON com fundamento no 

art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na 

inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio 

instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da 

mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 3271745). A 

medida liminar foi cumprida (id. 5887063) e a citação aperfeiçoada 

consoante documento lançado no id. 8153871. 4. Em petição que aportou 

aos autos através do id. 9549001, o autor postulou pela devolução do 

veículo ao antigo proprietário haja a vista que aquele é detentor de várias 

ações trabalhistas, e, por conta disso, o veículo apreendido possui 

diversas restrições judiciais. 5. Em decisão proferida no id. 16663229, 

este juízo indeferiu o pedido do autor, amparado na ausência de previsão 

legal para o seu deferimento. 6. No id. 17363833, o autor informou que o 

veículo foi entregue nos autos da Ação Trabalhista nº 

0001739-89.2015.5,14,0091 da 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná – RO, 

onde o aqui requerido também é o demandado daquela ação. 7. Embora 

citado, o devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua 

inicial. 8. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o 

necessário relatório. DECIDO. 9. Pois bem. Analisando o presente feito 

verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 10. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 11. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 12. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 
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artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, deixando, todavia, de declarar 

a consolidação da propriedade nas mãos da autora haja a vista a entrega 

espontânea do veículo em juízo diverso. 13. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 14. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002215-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 2 2 1 5 - 7 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIZ ROBERTO 

MEDEIROS OLIVEIRA Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a desistência 

da ação e informou a devolução espontânea do veículo ao requerido. 2. 

Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da ação, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas 

pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001620-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WATHISON FELIPE SILVA TERTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001620-17.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: WATHISON FELIPE SILVA TERTO Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em 

desfavor de WATHISON FELIPE SILVA TERTO com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 14792533). A medida liminar 

foi cumprida (id. 15389555) e a citação aperfeiçoada consoante 

documento lançado no Id. 17955950. 4. O devedor não contestou os 

pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da 

Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 19764587). 5. O 

autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. 

DECIDO. 6. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do 

requerido que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no 

prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 

911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no 

prazo de quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da 

ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido 

conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do 

mais, a questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 12. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009299-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009299-05.2017.8.11.0002 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

KIRST & KIRST LTDA - ME Vistos. . 1. Trata-se de ação Monitória, 

promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, em 

desfavor de KIRST & KIRST LTDA ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos, alegando que é credor do requerido na quantia de R$ 

189.293,38 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e 

trinta e oito centavos), proveniente do contrato de abertura de crédito 

realizado pela ré. 2. Em decisão proferida no ID. 16364737 este juízo 

determinou-se a citação da requerida. 3. A citação foi devidamente 

formalizada conforme ID. 17240031. 4. Fora certificado o decurso de 

prazo sem manifestação dos requeridos (ID. 19728292). É o relatório. 

Decido. 5. A autora propôs a presente Ação Monitória em desfavor dos 

requeridos, visando o recebimento da quantia de R$-189.293,38, em razão 

do inadimplemento do Contrato de abertura de crédito, conforme relatório 

acima. 6. Considerando que os requeridos foram citados e não 

apresentaram defesa, conforme certidão relatado, DECRETO A SUA 

REVELIA, passando ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 

355, II do CPC. 7. Observo que o documento trazido aos autos pelo autor 

reveste-se dos requisitos necessários à validade do procedimento 

monitório, porquanto possui prova da bilateralidade e assunção da dívida, 

conforme orientação da Súmula do 247 do STJ: Súmula nº 247 O contrato 

de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo 

de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 

8. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, DO Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação 

monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$- 189.293,38 (cento e 

oitenta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e oito 

centavos), que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC. 9. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação 

(art. 85, § 2º, I, do CPC). 10. Transitado em julgado, o que deverá ser 

certificado, o presente feito deverá ter normal prosseguimento pelo 

interesse do autor. 11. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005715-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELLEN MONIQUE MARQUES ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005715-56.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ELLEN MONIQUE MARQUES ALVES 

DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em 

desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

7. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000022-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ALBERTINA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000022-57.2020.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

BENEDITA ALBERTINA FERREIRA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, em desfavor de BENEDITA ALBERTINA FERREIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

6. Custas processuais pagas na distribuição. 7. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 8. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003934-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO CARVALHO CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003934-96.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: FLAVIO CARVALHO CAMPOS Vistos. . 1. Cuida-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, 

requereu a desistência da ação. 2. Assim, considerando que o requerido 

sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007662-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME (REU)

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007662-82.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: MINAS 

LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME, ALBINO LUTIANI 

TOSTA RODRIGUES Vistos. . 1. Cuida-se de Ação Monitória em que a 

autora, em petitório lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. 

Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da ação, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas 

pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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